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QӘZӘNFӘR PAŞAYEV – 80

Hörmət li Qə zən fər müəl lim! 
Si zi – görkəm li ədə biy yatş ünas, folk lor çu, dil çi alim,

pub li sist və tərc ümə çi ni 80 ya şı nı zın ta mam ol ma sı müna ‐
si bə ti lə təb rik edi rik. 

Siz 1962‐ci il də Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti nin in ‐
gi lis di li fakü ltə si ni bi tir mi si niz. Az bir müddət müəl  lim
iş lə  dik  dən son ra tərc ümə çi ki mi İra qa uzun  müddət li eza ‐
miy  yə tə  göndə ril mi si niz. Әdə bi və el mi fə a liy yə tə məhz
İraq  da ça lı şar kən baş la mış, İraq türkman la rı nın di a lek ti ‐
nin və folk lo ru nun top lan ma sı və araş dı rıl ma sıy la məş ‐
ğul ol muş, na mi zəd lik və dok tor luq dis ser ta si ya la rı nı zı
bu mövzu ya həsr et mi si niz. Müəl li fi və tər tib çi si ol du  ğu ‐
nuz 50‐dən ar tıq ki ta bın böyük ək sə riy yə ti İraq türkman ‐
la rı nın folk lo ru, ədə biy ya tı və di a lek tin dən bəhs edir və
siz bu sa hə də ix ti sas laş mış görkəm li alim ki mi ölkə miz ‐
dən kə nar da da məş hur su nuz. «İ raq‐ türkman folk lo ru»
mo noq ra fi ya nız Ba kı, Bağ dad , İs tan bul və Teh ran da çap
olun muş dur. «Kərk ük ba ya tı la rı» (Rə sul Rza ilə bir gə),
«Ar zu‐ Qəm bər das ta nı», «Kərk ük mah nı la rı», «İ raq‐ Kər ‐
k ük ata lar sözlə ri», «İ raq‐ Kərk ük ba ya tı la rı», «Kər k ük
folk lo ru nun fo ne ti ka sı», «İ raq‐ türkman folk lo ru nun janr ‐
la rı», «Rus ca ‐ə rəb cə da nı şıq ki ta bı», «İ raq‐ türkman ləh cə ‐
si», «Di li miz–var lı ğı mız», «İraq‐ türkman na ğıl la rı», «Ә ta
Tər zi ba şı nın folk lorş ünas lıq fə a liy yə ti» və s. ki tab la rı nız
folk lor və dil çi lik sa hə sin də uğur la rı nız dan söz açır. Siz
Kərk ük di a lek ti ni və folk lo ru nu nə zə ri cə hət dən təd qiq
edən ilk ali msi niz. 
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Әdə biy yatş ünas lıq sa hə sin də də uğur la rı nız böyükdür.
«Nə si mi nin İraq Di va nı» (Gülzar İb ra him qı zı ilə bir gə),
Hüseyn Arif, To fiq Bay ram, İsi Mə lik za də, Әli ba la Ha cı za ‐
də, Fik rət Qo ca və Bə kir Nə bi ye və həsr et di yi niz port ret ki ‐
tab la rı, «Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa hil lə rin də», «Nə si mi haq qın da
araş dır ma lar», «Ә də biy yatş ünas lıq el mi mi zin pat ri ar xı»,
«Bor cu muz dur bu eh ti ram», «El çin haq qın da düşüncə lə ‐
rim», «Ә də bi mək tub lar», «Hüseyn Kürdoğ lu nun po e tik
dünya sı», «Nost ra da mu sun möcüzə li alə mi», VII cild lik
«Se çil miş əsər lə r»i niz və baş qa ki tab la rı nız ge niş oxu cu au ‐
di to ri ya sı qa zan mış dır. Ba kı da Bən də roğ lu ilə bir gə «Çağ ‐
daş İraq şe i rin dən seç mə lər» ki ta bı nı nəşr et dir mi si niz.
Tərc ümə sa hə sin də də sə mə rə li fə a liy yət göstə rir si niz. İn ‐
gi lis ya zı çı sı Aqa ta Kris ti nin «Ma vi qa ta rın sir ri», ABŞ ali ‐
mi Su la Be ne tin «Ne cə ya şa ya san yüzü haq la ya san», prof.
İrəc Par si ne ca dın «M.F. Axund za dənin ədə bi‐ tən qi di» ni in ‐
gi lis di lin dən, Alek sandr Düma nın «Qaf qaz sə fə ri» əsə ri ni
in gi lis‐ fran sız di lin dən şə rik li tərc ümə et mi si niz. 

Siz aşıq ya ra dı cı lı ğı nı də rin dən bi lən və təd qiq edən
alim ki mi də ta nı nır sı nız. Aşıq Әləs gər, Aşıq Şəm şir, Aşıq
Şa kir, Aşıq Әk bər, Aşıq Xan lar, Aşıq Әləs gər Ta ğı yev və
baş qa la rı na san bal lı mə qa lə lər həsr et miş, Azaf lı Mi ka yı ‐
lın külliy ya tı nı tər tib edə rək, ge niş gi riş mə qa lə si ilə «Qo ‐
ca Azaf lı yam» adı al tın da, elə cə də Ay dın Ço ba noğ lu nun
şe ir lə ri ni və el mi əsər lə ri ni tər tib edə rək, «Ömrün et mə ‐
yə cək və fa de di lər» adı al tın da çap et dir mi si niz. Xa ric də
çap olun muş «İ raq‐ türkman folk lo ru» (Bağ dad, İs tan bul,
Teh ran), «Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa hil lə rin də», «Nə si mi haq qın ‐
da araş dır ma lar», «El çin haq qın da düşüncə lə rim», «Ә ta
Tər zi ba şı nın folk lorş ünas lıq fə a liy yə ti», «Ә də bi mək tub ‐
lar» ki tab la rı nız türk dünya sın da kı nüfu zu nuz dan xə bər
ve rir. 

6



Siz uzun müddət pe da qo ji fə a liy yət lə məş ğul ol muş,
əsl pe da qoq ki mi ad ‐san qa zan mı sı nız. ADU‐ da müəl lim,
de kan müa vi ni iş lə miş, xa ri ci dil lər ka fed ra sı nın müdi ri
ol mu su nuz, BDU‐ da dərs de mi si niz, ABŞ və İn gil tə rə də
ix ti sa sar tır ma kurs la rı nı bi tir mi si niz. Dövlət nüma yən də
he yə ti tər ki bin də İraq, Türki yə, Sə u diy yə Әrə bis ta nı, Su ‐
ri ya və Hin dis tan da ol muş, in gi lis, türk və ərəb dil lə rin ‐
də mə ru zə lər lə çı xış et mi si niz. Әmək fə a liy yə ti ni zi bir
müddət Ni za mi adı na Azər bay can Әdə biy ya tı Mu ze yin ‐
də da vam et dir mi si niz. 2003‐cü il dən Ni za mi adı na Әdə ‐
biy yat İn sti tu tun da baş el mi iş çi  si niz. 

İraq Res pub li ka sın da sə mə rə li fə a liy yə ti ni zə görə
«Ә mək də şüca ə tə görə» me da lı ilə təl tif edil mi si niz. SSRİ
Na zir lər So ve ti nin İq ti sa di Әla qə lər Ko mi tə si nin, SSRİ Ali
Təh sil Na zir li yi nin, Azər bay can Res pub li ka sı nın Təh sil
Na zir li yi nin, AMEA Rə ya sət He yə ti nin, Res pub li ka Həm ‐
kar lar İt ti fa qı Kon fe de ra si ya sı nın fəx ri fər man la rı na la yiq
görülmüsünüz. 2014‐cü il də Ni za mi adı na Әdə biy yat İn s ‐
ti tu tun da ilin ali mi se çil mi si niz. Bey nəl xalq Rə sul Rza
müka fa tı və «Qı zıl qə ləm» müka fa tı la u re a tı sı nız. 

Hörmət li Qə zən fər müəl lim! 
Si zi bir da ha yu bi le yi niz müna si bə ti lə təb rik edir, si zə

uzun ömür, can sağ lı ğı və ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yı rıq. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi 
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FİLOLOJİ FİKRİMİZİN 
GÖRKӘMLİ NÜMAYӘNDӘSİ*

Pro fes sor Qə zən fər Pa şa yev doğ ma və tə nin də ol du ğu
ki mi İraq, Türki yə, İran ki mi ölkə lər də də dil çi, ədə biy ‐
yatş ünas, folk lor çu ki mi eti raf olun muş alim, pe da qoq və
ic ti mai xa dim dir. Ömrünün sək sə nin ci ba ha rı nı tükən ‐
məz ener ji, ya ra dı cı lıq eh ti ra sı ilə qar şı la yan Qə zən fər
müəl li mi müa sir hu ma ni tar fik ri mi zin sə la hiy yət li söz sa ‐
hi bi et miş yed dicild lik «Se çil miş əsər lə ri» onun el mi ma ‐
raq da i rə si nin hüdud la rı nı, mövzu və mət ləb lə ri ni,
müəl li fin və tən daş lıq mövqe yi ni özündə eh ti va edir. 

Qə zən fər Pa şa yev  im za sı nı ta nı dan, ona bir fi lo loq
alim ki mi hörmət və nüfuz qa zan dı ran, şübhə siz ki, onun
İraq türkman la rı nın var lı ğı nı özündə ya şa dan mə nə vi
yad da şın bütün da şı yı cı la rı na ey ni həs sas lıq və pro fes   ‐
si o nal lıq la ya naş ma sı, on la rın bi tib‐ tükən mə yən mil li‐ bə ‐
dii tu tu mu nu üzə çı xar ma sı dır. Qə zən fər müəl li m klas sik
ədə bi irs, dil ta ri xi, qar şı lıq lı ədə bi tə sir, müa sir ədə bi pro ‐
ses haq qın da ya zan da da və da nı şan da da İraq türkman ‐
la rı nın zən gin mə də niy yə ti nin ona aşı la dı ğı bir ov qa ta
köklə nir. Tez‐ tez söylə di yi aşa ğı da kı Kərk ük xoy ra tı ona
uşaq lıq günlə ri nin ağ rı ‐a cı la rı nı ye ni dən ya şa dır. 

Ne cə dağ lar; 
Qar şı da ne cə dağ lar, 
Ye tim ya na ğı bi lir 
Göz ya şı ne cə dağ lar. 

________________
* Bax: «Azərbaycan» qəzeti, 8 avqust 2017‐ci il.
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To vu zun Düzqı rıq lı köyündən beş ‐al tı dərs lik lə Ba ‐
kı ya yol la nan Qə zən fər müəl lim bu gün doğ ma mək tə ‐
bin də onu qar şı la yan on lar ca mək təb li nin qürur his si
ilə ba şı üzə ri nə qal dır dı ğı on lar la san bal lı el mi‐ pub li ‐
sistik ki ta bın müəl li fi dir, ölkə miz də sa yı lıb‐ se çi lən zi ‐
ya lı lar dan dır. 

Pro fes sor Qə zən fər Pa şa ye vin hu ma ni tar fik ri n müx ‐
tə lif sa hə lə ri ni ey ni sə riş tə lik lə təd qiq et mə yi nin kökü
onun ge niş el mi eru di si ya sın dan, böyük hə yat təcr übə sin ‐
dən irə li gə lir. 

Azər bay can Dil lər Uni ver si te tin də in gi lis və Azər bay ‐
can dil lə ri ix ti sa sı na yi yə lən mə si, uzun il lər xa ric də rus və
in gi lis dil lə ri üzrə tərc ümə çi iş lə mə si, İraq da iş lə di yi
müddət də ərəb dünya sı ilə ya xın dan ta nış lı ğı onun el mi
təd qi qat la rı üçün ədə bi‐ ta ri xi zə min ya rat dı. Al tı il dən çox
İraq da tərc ümə çi lik fə a liy yə ti dövründə müşa hi də və el mi
ax ta rış la rı əsa sın da yaz dı ğı «Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa hil lə rin ‐
də» əsə ri bu il lə rin bəh rə si ol maq la ya na şı, onun son ra kı
fə a liy yə ti nin də bütün is ti qa mət lə ri ni müəy yən et di. 

Xoş bir tə sadüf Qə zən fər müəl li mə İraq el lə ri nə qo vuş ‐
maq xoş bəxt li yi bəxş et di. Hə lə gənc lik il lə rin də İraq de yən ‐
də ro man tik bir ov qa ta köklə nir dik. Aşıq la rın söy lə  di yi
«Ko roğ lu nun Bağ dad sə fə ri», «Min bir ge cə das tan la rı» ‐
nın bi tib‐ tükən mə yən re al və ir re al hə yat lövhə lə ri mə sa ‐
fə cə bi zə o qə dər də uzaq ol ma yan bu ölkə haq qın da
hə rə nin bir İraq, Bağ dad ob ra zı ya ra dır dı. Hə lə bu ölkə ‐
də bi zim dil də da nı şan xal qın var lı ğın dan xə bər siz dik.
Füzu li ni ye ti rən, Gən cə dən, Qa ra bağ dan pe rik düşmüş
doğ ma la rı mı zın ta le yi, in di si haq qın da tə səvv ürümüz
Bağ dad el lə ri nin il ğı mı na bən zə yir di.  

«Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa hil lə rin də» ötən əs rin 80‐ci il lə ‐
rin də Azər bay can ədə bi‐ mə də ni hə ya tın da gözlə nil məz,
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il ğı ma bürünmüş xə yal la rı mı zı ger çək edən ha di sə ol du.
Tə lə bə lik il lə rin dən ta nış ol du ğum bu ki ta bı ye ni dən oxu ‐
dum. Vax tı ilə əl dən ‐ə lə gə zən bu əsə rin 80‐ci il lər də ne cə
se vil di yi nin şa hi di ki mi çağ daş günlə ri miz də ya şar lı  ğı nın
sir ri ni bil mək is tə dim. 

«Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa hil lə rin də» əsə ri bi zim ədə biy yat
ta ri xi miz də janr eti ba rı ilə ye ni ha di sə idi. Bu nu vax tı ilə
də qiq müşa hi də et miş şa ir, pro fes sor Qa sım Qa sım za də
ya zır dı: «Al tı il lik sə mə rə li zəh mə tin əbə di lə şən sə hi fə lə ‐
ri ni nə zər dən ke çir dik cə Q.Pa şa ye vin şəx sin də is te dad lı
dil çi, ədə biy yatş ünas, ta rix çi, et noq raf alim lə, so si o loq jur ‐
na list lə, ən ümdə si də bütün bun la rı özündə cəm ləş di rən,
görüb‐götürmüş şərq şünas bir müsa hib lə üz‐üzə da ya nı ‐
rıq». Bu də qiq el mi müşa hi də lə rə onu ar tır maq is tər dim
ki, çağ daş ədə bi‐ mə də ni zə min də əsə rin jan rı na ye ni dən
qa yıt dıq da bu ra da ya zı çı tə fəkk ürünün re al laş dır dı ğı,
ədə bi‐ ta ri xi sinx ron lu ğun vəh də ti ni eh ti va edən ro man
po e ti ka sı nın şa hi di yik. Uzaq və ya xın ta rix, mif, folk lor,
tə bi ət haq qın da Q.Pa şa ye vin müşa hi də lə ri, bə dii qav ra ‐
yış yet kin li yi müəl lif təh ki yə si nin po e tik hən də və rin də ‐
dir. Xa ti rə, mək tub laş ma, müxtə lif tip li görüşlə rə ve ri lən
bə dii yo zum lar əsə rə bir tam lıq gə ti rir.  

Ar tıq İra qa hər kə sin ge diş‐ gə li şi üçün qa da ğa la rın ol ‐
ma dı ğı bir vaxt da (mə lum müha ri bə ni və onun nə ti cə lə ‐
ri ni nə zə rə al ma saq) bu əsə rin müa sir el mi mə na sı nı
re al laş dı ran nə dir? Çox say lı ge diş‐ gə liş lə rə və nəşr lə rə
bax ma ya raq, bu əsər ye nə də İraq haq qın da ən dol ğun el ‐
mi‐ bə dii bi çim də in for ma si ya qüdrə ti nə ma lik dir. Bu əsər
İraq haq qın da, bu ölkə də ya şa yan türkman lar haq qın da
bir müəl lif tə rə fin dən ya zı la caq ədə biy yatş ünas lıq, dil çi ‐
lik, folk lorş ünas lıq, et noq ra fi ya, ta rix səp ki li çox çe şid li
əsər lər sil si lə si nin tə məl daş la rı dır. «Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa ‐
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hil lə rin də» ədə bi‐ bə dii fik ri mi zə mil li bir ov qat bəxş et di,
ey ni kökə bağ lı Kərk ük və Azər bay can türklə ri nin uzun
əs rlə rin sı na ğın dan ke çən «ba ya tı»; «xoy rat» yad da şı nın
bir li yi ni, ey niy yə ti ni or ta ya qoy du.  

Ötən əs rin 60‐70‐ci il lə rin də ədə bi pro ses də mi fə, folk ‐
lo ra qa yı dış mə qa mın da «Al tı il Dəc lə‐ Fə rat sa hil lə rin də»
ki ta bı ədə bi‐ bə dii fik rin türk bə dii düşüncə si nin es te tik
da şı yı cı la rı na qa yı dış da tə kan ol du. Bu əsə rə qə dər Qə ‐
zən fər Pa şa ye vin nəşr et dir di yi «Kərk ük ba ya tı la rı»
(R.Rza ilə bir gə, 1968), «Arzu‐Qəmbər» dastanı, «Kərk ük
mah nı la rı» (1973) ki mi ki tab lar, on la ra ya zıl mış müqəd ‐
di mə və şərh lər folk lor bi çi min də olan janr la rın ya şa maq
haq qı nı təs diq et mək lə ya na şı, unu dul maq da olan po e tik
ənə nə lə rə ma ra ğı ar tır dı. «Bəl kə də, bu ki tab ol ma say dı,
mən ra di o da «Bu laq» ver ili şi ni ya rat maz dım» (Mövlud
Süley man lı). 

Qə zən fər Pa şa ye vin ya ra dı cı lıq im kan la rı bu əs ərdə
bir məq sə də xid mət edir. İraq da ya şa yan di li, ina mı,
var lı ğı bi zim lə bir olan Kərk ük el lə ri ilə uçu rul muş mə ‐
nə vi körpülə ri bər pa et mək. Müba li ğə siz de mək olar ki,
ömrünün ya rım əs ri ni Kərk ük türkman la rı nın ədə bi‐
 mə də ni hə ya tı nın keç mi şi və in di si nə həsr et miş Q.Pa ‐
şa yev böyük el mi top lu mun görə cə yi işi görmüşdür.
«Bi zim nəsil üçün İraq Füzu li dən, Füzu li Kər bə la dan
baş la dı ğı ki mi, Kərk ük də Qə zən fər Pa şa yev dən baş la ‐
yır» (Ya şar Qa ra yev). 

«Kərk ük ba ya tı la rı» (1968), «Arzu‐Qəmbər» dastanı,
«Kərk ük mah nı la rı»( 1973), «İ raq‐ Kərk ük ata lar sözlə ri»
(1978), «İraq‐Kərkük bayatıları» (1984), «Kərk ük tap ma ca ‐
la rı» (1984), «Nəsimi. İraq divanı» (1987), «Kərk ük folk lo ru
an to lo gi ya sı» (1987), «İ raq‐ türk man na ğıl la rı» (2014), «Çağ ‐
daş İraq şe i rin dən seç mə lər» (Ә. Bən də roğ lu ilə bir gə, 2001)
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ki mi nəşr lər Qə zən fər Pa şa ye vin bir folk lor çu, mətn şünas
ki mi təd qi qat çı lıq po ten si a lı nın miq ya sı nı or ta ya qoy du.
Mət ni duy maq, onun alt qat la rın da kı mil li düşüncə nin, hə ‐
yat tər zi nin po e tik fi kir da şı yı cı la rı nı üzə çı xart maq hər ali ‐
mə nə sib ol mur. 

Qə zən fər Pa şa ye vin fol kor yad da şı Qur ba ni, Xəs tə Qa ‐
sım, A. Tu far qan lı, Sa rı Aşıq, A.Ә ləs gər, A. Şəm şir, Mi ka yıl
Azaf lı ir si nin sə nət möcüzə lə ri zə mi nin də for ma la şıb. Azər ‐
bay can saz sə nə ti nin in ci lə ri nə də rin dən bə ləd olan, on la ‐
rın nəş ri və təb li ği ilə ar dı cıl məş ğul olan Qə zən fər
müəl  li min Kərk ükün mə də ni sər vət lə ri nə vur ğun lu ğu nun,
onun bə di i‐ fəl sə fi ma hiy yə ti nin sər rast araş dır ma sı nın bir
sir ri də ya ra dı cı lıq psi xo lo gi ya sı nın bu yönümü ilə bağ lı dır.  

Qə zən fər Pa şa yev bir dil çi‐ folk lorş ünas ki mi Kərk ük mə ‐
də ni sər vət lə ri nin də rin li yi nə en dik cə uca lıb. Yu xa rı da qeyd
olu nan ədə bi ma te ri al lar əsa sın da ya zıl mış «İ raq‐ türkman
ləh cə si» və «Kərk ük folk lo ru nun janr la rı» ki mi mo noq ra fi ‐
ya lar ona ori ji nal tə fəkk ür sa hi bi olan bir fi lo loq ki mi ölkə ‐
miz də və onun hüdud la rın dan kə nar da el mi nüfuz
qa zan dır mış dır. Onun dil çi lik lə bağ lı araş dır ma la rı yed di ‐
cild li yi nin ikin ci cil din də top lan mış dır. Qə zən fər müəl li min
bir dil çi alim ki mi təd qi qat la rı fi lo lo ji fik ri mi zin sər həd lə ri ‐
ni böyütdü. Dil fak to ru zə mi nin də ta ri xə qa yı dış sə mə rə li
nə ti cə ver di. Pro fes sor Kərk ük di a lek ti nin fak tik ma te ri a lı ilə
«Ki ta bi‐ Də də Qor qud», elə cə də Cə nu bi Azər bay can türklə ‐
ri nin dil mətn lə ri əsa sın da Azər bay can və Kərk ük mə də niy ‐
yə ti nin ti po lo ji təs ni fa tı nı ve rir. Bu ox şar lıq lar fo nun da
Füzu li po e tik til si mi ni ya ra dan ədə bi‐ mə də ni mühi tin mən ‐
zə rə si ya ra dı lır. Qə zən fər Pa şa ye vin dil çi lik görüşlə ri nin
mər kə zin də böyük mil li‐ si ya si mə na sı olan kon sep si ya da ‐
ya nır, bu nu Kərk ük türklə ri nin ta ri xi ta le yi fo nun da əsas ‐
lan dı rır. Bu gün Kərk ük türklə ri nin var lı ğı bu di lin
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mövcud lu ğun dan ke çir. Xoy rat da əya ni lə şən mil li mən lik
ide ya sı dil çi alim təd qi qa tı nın me to do lo ji me ya rı na çev ri lir. 

Di lim‐ di lim; 
Kəs qo vun di lim‐ di lim. 
Mən di lim dən vaz geç məm, 
Olur sam di lim‐ di lim. 

Azər bay can di a lek to lo gi ya sı nın in ki şaf dövründə ya ‐
zıl mış «Kərk ük di a lek ti nin fo ne ti ka sı» əsə ri nin üstünlüyü
on da idi ki, bu əsər də rus və Azər bay can türko lo gi ya sı ‐
nın el mi‐ me to do lo ji təcr übə si ilə ilk də fə təd qiq olu nan
dil ma te ri a lı  vəh dət də idi. Di gər tə rəf dən, mo noq ra fi ya
İraq da və Türki yə də Kərk ük di a lek ti nin öyrə nil mə si nin
baş lan ğı cı ol du. Azər bay can klas sik ədə biy ya tı nın böyük
bir dövrünün po e tik sis te mi nin qay naq la rı nı və tə kamü ‐
lünü öyrən mək mə na sın da da göstə ri lən mo noq ra fi ya öz
mis si ya sı nı da vam et di rir. Bu gün azərbaycanşünaslıqda
kərkükşünaslıq adlı müstəqil elm sahəsi var. Onun
qurucusu Qəzənfər Paşayevdir. «Mən he sab edi rəm ki,
Q.Pa şa ye vin azər bay canş ünas lı ğa ver di yi zən gin dil, ədə ‐
biy yat nümu nə lə ri nin təd qi qi nə baş qa el mi kol lek tiv lə ri ‐
miz də qo şul ma lı dır» (To fiq Ha cı yev). 

«Di li miz‐ var lı ğı mız» baş lı ğı ilə çap olun muş təd qi qat ‐
lar məz mun ba xı mın dan sis tem ləş di ril miş, müəl li fin rəh ‐
bər tut du ğu ide o lo ji kon teks t, di lə xal qın ta ri xi ta le yi
bu ca ğın dan ba xış prin si pi on la ra bütövlük, el mi mən tiq
aşı la mış dır.  

Müəl lif «Ki ta bi‐ Də də Qor qud», İraq‐ türkman ləh cə si
və Azər bay can ədə bi di li ni ey ni tə fəkk ürün bəh rə si ki mi
əya ni ləş di rən lek sik va hid lər, to po nim lər əsa sın da doğ ‐
ru qə na ə tə gə lir: «Ta le yin hökmü ilə çe şid li ic ti ma i‐ si ya ‐
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si sə bəb lər üzündən soykökündən ay rı düşən, təc rid olu ‐
na raq ərəb və kürd xalq la rı nın əha tə sin də ya şa  yan, məhz
bu na görə də qə dim lek sik və fo ne tik göstə ri ci lə ri ni da ‐
ha çox qo ru yub sax la yan İraq türkman la rı nın ləh cə sin də
«Ki ta bi‐ Də də Qor qud» das tan la rı nın dil özəl lik lə ri ilə
üst‐üstə düşən həm lek sik, həm də fo ne tik xüsu siy yət lər
çox dur». 

Qə zən fər Pa şa yevin «İ raq‐türkman folk lo ru» və «Kər ‐
k ük folk lo ru nun janr la rı» ki mi san bal lı mo noq ra fi ya la rı bu
di yar da mey da na çıx mış folk lor nümu nə lə ri ni müa sir el mi
bi çim də dünya ic ti ma iy yə ti nə təq dim edən əsər lər dir. Folk ‐
lorş ünas lıq el mi nin ta ri xi təcr übə si ni mükəm məl öyrən ‐
miş Qə zən fər Pa şa ye vin bir təd qi qat çı ki mi üstünlüyü
onun, ey ni za man da folk lo ru dil da şı yı cı sı ki mi görmə ‐
sin də dir. Məş hur İraq alim lə ri bu mo noq ra fi ya la rı «Şah
əsər» (Ә. Bən  də r oğ lu), «A bi də bir əsər» (M.Na qib) baş lıq la ‐
rı al tın da də yər lən dir miş, müəl li fi Kərk ük xal qı nı bütün
dünya ya təq dim et miş Әta Tər zi ba şı ilə bir tut muş lar.  

Pro fes sor Ma hir Na qib Qə zən fər müəl li min fə a liy yə ‐
ti ni yüksək də yər lən di rə rək böyük sə mi miy yət lə ya zır:
«Bir za man lar tək va hid tor paq ha lın da olan Kərk ük və
Azər bay can in di iki ada ha lı na gəl miş dir. Bu gün bu iki
ada nı bir‐ bi ri nə bağ la yan körpünün me ma rı məhz Qə zən ‐
fər Pa şa yev dir. İf ti xar la söylə yə bi lə rik ki, ar tıq o, Әta Tər ‐
zi ba şı qə dər də yər li bir araş dı rı cı mız dır». 

Bu ilin ap rel ayı nın so nun da (2017‐ci il) Әta Tər zi ba şı ‐
nın və fa tı nın il dönümünə həsr edil miş Türkma ne li Kültür
Mər kə zi və Av ras ya Ya zar lar Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə An ‐
ka ra da ke çi ri lən top lan tı da iş ti rak et mək bu sətir lə rin müəl ‐
li fi nə də qis mət ol du. Pro fes sor Qə zən fər Pa şa ye vin Ba kı da
ye ni cə nəşr edil miş və təq di ma tı ke çi ril miş son ki tab la rın ‐
dan bi ri olan «Ә ta Tər zi ba şı nın folk lorş ünas lıq fə a liy yə ti»
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ad lı əsə ri bu böyük şəx siy yə tin İraq türkman la rı üçün kim
ol du ğu nu Azər bay can oxu cu su na, el mi ic ti ma iy yə ti nə ya ‐
xın dan ta nıt dı. Qə dirş ünas lıq la ya zıl mış bu mo noq ra fi ya da
Qə zən fər müəl lim öz həm ka rı nın ya ra dı cı lıq yo lu nu onun
təd qi qat la rı nın mövzu la rı üzrə təh lil edir, bu əf sa nə vi in sa ‐
nın iki mil yon luq bir xal qın mə də niy yə ti nin cə fa ke şi ol du ‐
ğu nu emo si o nal, el mi‐ pub li sistik bir ov qat la şərh edir. Bu
konf rans da Qə zən fər Pa şa ye vin göstə ri lən mo noq ra fi ya sı ‐
nın ərəb qra fi ka sı ilə Ankarada nəş ri təq dim olun du. Bir da ‐
ha şa hi di ol dum ki, İraq və Türki yə alim lə ri Kərk ük
mə də  niy yə ti nin dünya ya ta nı dıl ma sın da Әta Tər zi ba şı ilə
Qə zən fər Pa şa yevi qoşa qa nad he sab edir lər. Top lan tı nın
ke çi ril di yi ote lin ge niş fo ye sin də bu iki ali min əsər lə ri sər ‐
gi lən miş di. Ey ni bi çim də, ey ni həs sas lıq və qə dirş ünas lıq ‐
la. Dünya nın mötə bər el mi kürsülə rin dən Azər bay can
el mi ni lə ya qət lə təm sil edən Qə zən fər müəl lim bu top lan tı ‐
nın rə ya sə tin də da ha məm nun və xoş bəxt idi. Ya rım əs rin
bir‐ bi ri ni ta mam la yan çe şid li araş dır ma la rı ona bu elin, bu
xal qın də rin hörmət və eh ti ra mı nı qa zan dır mış dır. Qə zən ‐
fər Pa şa ye vin Kərk ük sev da sı onun hə yat sev da sı dır. Bu
sev da bi tib‐ tükən mir, da vam edir. Kərk ük şa ir lə ri nin əsər ‐
lə ri nin Azər bay can da ye ni nəşr lə ri ilə, ye ni mə qa lə lər, ye ni
təd bir lər lə. Әlinizdəki kitabda olduğu kimi.

Qə zən fər müəl lim bu gün ədə bi ‐ic ti mai hə yat da ən
fə al zi ya lı la rı mız dan bi ri dir. Onun klas sik ədə biy ya tı mız,
XX əs rin və müa sir ədə bi pro se sin ha di sə və şəx siy yət lə ‐
ri haq qın da müxtə lif ədə biy yatş ünas lıq‐ tən qid janr la rın ‐
da yaz dı ğı əsər lə ri ni oxu naq lı edən, ona söz de mək
sə la hiy yə ti qa zan dı ran el mi sə riş tə si ilə ya na şı, yüksək
zövq sa hi bi, ob yek tiv təd qi qat çı ol ma sın dan do ğur. O,
Füzu li dən, Nə si mi dən da nış dı ğı pro fes si o nal lıq la Sə məd
Vur ğun və Rə sul Rza, El çin və Anar, Hüseyn A rif və Nə ‐



16

ri man Hə sən za də sə nə tin dən söz açır. Nə si mi ir si nin nəş ‐
ri və təd qi qi ta ri xi nə onun el mi töhfə si də mətn dən, onun
na mə lum şe ir lə ri nin el mi dövriy yə yə gə ti ril mə sin dən
baş la yır. «Nə si mi haq qın da araş dır ma lar», «Bor cu muz ‐
dur bu eh ti ram», «Ә də biy yatş ünas lıq el mi mi zin pat ri ar ‐
xı», «Ә də bi mək tub lar», «El çin haq qın da düşüncə lə rim»,
«Hüseyn Kürdoğ lu nun po e tik dünya sı» ki tab la rı bir da ‐
ha təs diq edir ki, Qə zən fər Pa şa ye vin el mi ma raq da i rə si
za man‐ mə kan məh dud lu ğu ta nı mır. Qə dim ya zı lı abi də ‐
lər, folk lo run janr la rı, dil çi li yin ta ri xi və nə zə ri prob lemlə ‐
ri, ədə biy yat ta ri xi nin öyrə nil mə miş fakt la rı və görkəm li
si ma la rı haq qın da, həm çi nin çağ daş ədə bi pro ses lə bağ lı
ədə bi‐ pub li sistik for ma da ope ra tiv re ak si ya la rı onun si ‐
ma sın da cəm olunan alim‐ və tən daş bütövlüyüdür. 

Pro fes sor Qə zən fər Pa şa yev o na dir şəx siy yət lə r dən ‐
dir ki, öz müəl lim lə ri nə, həm kar la rı na mə nə vi dəs tə yi ni
on la rın sağ lı ğın da ol du ğu ki mi, dünya la rı nı də yiş dik dən
son ra da ey ni sə mi miy yət lə da vam et di rir. A. Za ma nov,
M.Şi rə li yev, R.Rza, Y.Qa ra yev, H.A rif, İ. Mə lik za də, B.Nə ‐
bi yev, Ә.Hacızadə, To fiq Bay ram, F.Qo ca haq qın da mə ‐
qa lə, mo noq ra fi ya, ori ji nal for ma da düşünülmüş yu bi ley
nəşr lə ri Qə zən fər müəl li min mə nə vi sər və ti mi zə, onu ya ‐
ra dan la ra eh ti ra mın dan ya ra nır.  

«Nost ra da mu sun möcüzə li alə mi», A. Düma nın «Qaf ‐
qaz sə fə ri», A. Kris ti nin «Ma vi qa ta rın sir ri», S.Be ne tin
«Ne cə ya şa ya san yüzü haq la ya san», İrəc Par si ne ca dın
«M.F.A xund za də nin ədə bi‐ tən qi di» ki mi təd qiq və tərc ü ‐
mə lə ri bir də ona görə xüsu si el mi əhə miy yət kəsb edir
ki, on lar ədə biy yat ta ri xi miz də ki müəy yən boş luq la rı
dol du rur, dünya da ta nı nan şəx siy yət lə rin ölkə miz lə, xal ‐
qı mız la bağ lı müla hi zə və düşüncə lə ri ilə bi zi qo vuş du ‐
rur. Kütlə vi in for ma si ya va si tə lə rin də, müxtə lif ədə bi ‐
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ic ti mai təd bir lər də, mə ra sim lər də çı xış la rı, mək tub la rı,
nitq lə ri Qə zən fər müəl li min həm də bir və tən daş, və fa lı
dost ki mi mövqe yi nin göstə ri ci lə ri dir. 

Pro fes sor Qə zən fər Pa şa ye vin mo noq ra fi ya və tər tib
ki tab la rı nın sa yı əl li yə ya xın dır. Bu nəşr lə rin sa yı və san ‐
ba lı bir‐ bi ri ni ta mam la yır. Bir il də xa ric də və ölkə miz də
bir ne çə ki tab, on lar ca mə qa lə nəşr et di rən Qə zən fər
müəl lim ya rım əs rdən çox dur ki, ey ni ya ra dı cı lıq şövqü
ilə ya şa yır, ya ra dır. O, müxtə lif və zi fə kürsülə rin də, ali
mək təb də müəl lim, ka fed ra müdi ri, el mi‐ təd qi qat müəs ‐
si sə lə rin də şöbə müdi ri, baş el mi iş çi ki mi ça lı şar kən var ‐
lı ğı qə dər sev di yi xal qı nın, dövlət çi li yi mi zin ma raq la rı nı
uca tut muş, dünya nın çe şid li ölkə lə rin də fi lo lo ji fik ri mi zi
lə ya qət lə təm sil et miş dir.  

Pro fes sor Qə zən fər Pa şa ye vin el mi kadr la rın ha zır lan ‐
ma sın da kı cə fa keş li yi, xe yir xah lı ğı yax şı mə na da hə səd
do ğu rur. Onun rəh bər li yi ilə müda fiə edi lən na mi zəd lik
və dok tor luq dis ser ta si ya la rı nın, rəs mi op po nen ti ol du ‐
ğu, rəy ver di yi əsər lə rin böyük bir si ya hı sı mövcud dur.
Pro fes sor bu rəy lə ri «Se çil miş əsər lə ri» nə da xil et miş dir.
Bun lar onun dil çi lik, ədə biy yatş ünas lıq, et noq ra fi ya sa hə ‐
lə ri ni bir ləş di rən alim təd qi qat çı por t re ti nə ye ni ciz gi lər
əla və edir. Uzun il lər həm səd ri ol du ğu AMEA‐nın
Әdəbiyyat İnstitutunun Müda fiə şu ra sın da, eləcə də El ‐
mi şu ra sın da ey ni sə li qə‐ sah man la fə a liy yə ti ni da vam
et di rir. 

Qə zən fər müəl li min el mi‐ pe da qo ji fə a liy yə ti ölkə miz ‐
də və xa ric də yüksək də yər lən di ril miş, xa ri ci alim lə rin
onun haq qın da mə qa lə lə ri, rəy lə ri san bal lı bir ki tab da,
«Kərk ük sev da lı elm ada mı»n da top lan mış dır. Res pub li ‐
ka mı zın çox də yər li alim lə ri nin yaz dı ğı on lar ca mə qa lə ‐
nin cəm ol du ğu «Ömrün əbə di lə şən il lə ri» məc mu ə si
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onun ya rım əs rlik ya ra dı cı lıq yo lu nun bütün is ti qa mət lə ‐
ri ni dol ğun əks et di rir. 

Müa sir ədə bi ‐el mi pro ses də tükən məz bir ener ji ilə
fə a liy yət də olan Qə zən fər müəl lim Res pub li ka mı zın ic ti ‐
ma i‐ si ya si hə ya tın da da ya xın dan iş ti rak edir. O, Res pub ‐
li ka Ağ saq qal lar Şu ra sı nın ida rə he yə ti nin, Qaf qaz
Müsəl man la rı İda rə si nin nəz din də fə a liy yət göstə rən El ‐
mi‐ Di ni Şu ra nın üzvü, Azər bay can Ya zıçı lar Bir li yi nin
Təf tiş Ko mis si ya sı nın səd ri dir.  

Kərk ük mə də niy yə ti nin təd qi qi sa hə sin də ki xid mət lə ‐
ri nə görə Kərk ük Vəq fi nin, İraq‐ türkman cəb hə si nin
yüksək dip lom və ödüllə ri nə la yiq görülmüşdür. 

Sək sənil lik ömrünü böyük lə ya qət lə ya şa mış xal qı mı ‐
za Kərk ük dünya sı nı bəxş et miş, tə vazö kar el ağ saq qa lı,
nə cib ai lə baş çı sı Qə zən fər müəl li min hə yat yo lu onun
həm kar la rı nın, oxu cu la rı nın fəxr et di yi, eh ti ram göstər ‐
di yi elm və və tən daş lıq ünva nı dır. 

Şirindil Alışanlı,
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor



«Ә BӘ DİY YӘT DAS TA NI» NA  
OXU NAN NӘĞ MӘ *

Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qu bun da hi şəx siy  yət Hey ‐
dər Әli ye vin xa ti rə si nə həsr et di yi möhtə şəm «Ә bə ‐
diy yət das ta nı» po e ma sı işıq üzü görən də öndə ri mi zin
xalq qar şı sın da mi  sil siz xid mət lə ri ni, xal qın xi las ka rı
mə qa  mın  da dur du ğu nu də rin dən dərk edən tə fəkk ür
və qə ləm sa hib lə rin dən bi ri – Әli Rza Xə ləf li əsər ba rə ‐
də ürək sözlə ri ni mət bu at da bə yan et di: «Son iki il Zə ‐
lim xan Ya qub üçün böyük das tan dövrü, po e zi ya nın
epos dövrü ki mi xa rak te ri zə olu na bi lər. Şa i rin ya ra dı ‐
cı lı ğın da şah əsər lər dən sa yı la caq «Ә bə diy yət das ta nı»
bu dövrün məh su lu dur. Li der və xalq, şəx  siy  yət və cə ‐
miy yət, şəx si id dia və ic ti mai mə  na fe, cə miy yə tin özünə ‐
məx sus tə zad la rı, ağ rı lar və acı lar, ümid lər və üfüqlər. ..
bütün bun lar «Ә bə diy yət das ta nı» nın görünən tə  rəf  lə ‐
ri dir. Görünmə yən tə rəf lər də isə şa ir iz ti  rab la rı, söz
odun da külçə‐k ülçə əri yən in san ta le yi da ya nır. İn san
bu əzab la ra qat la şa raq ide a lı ya ra dır və nə ti cə də özünü
təs diq edir, ide a lı na qo vu şur». 

Şa ir və pub li sist Әli Rza Xə ləf li bir mə qa lə yə sığ ma ‐
yan li der və xalq, şəx si id dia və ic ti mai mə na fe, cə miy ‐
yə tin özünə məx sus tə zad la rı, ağ rı lar və acı lar, ümid lər
və üfüqlər ki mi böyük mət ləb lə ri gündə mə gə ti rən də
onun bu nun la ki fa yət lən mə yə cə yi ni du yur dum. La kin
onun nə ya za ca ğı nı fəhm edə bil mir dim. Sən de mə
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* Bax: «525‐ci qəzet», 19.01.2012.



bütün bu müddət ər zin də o, «Ölməz lik nəğ mə si» ad lı
əsər üzə rin də iş lə yir miş («Ölməz lik nəğ mə si». Ba kı,
«Və tən» nəş riy ya tı, 2013, 352 səh.) İl ham la, mə həb bət lə
ya zıl mış bu əsər «Ә bə diy yət das ta nı» na nəğ mə dir – de ‐
sək səhv et mə rik. Re dak to ru ol du ğum əsə ri oxu yan ki ‐
mi mən də onun haq qın da yaz maq is tə yi baş qal dır dı. 

Düşündüm ki, bu na mə nə vi haq qım var. Nə dən  ki
öndə ri miz haq qın da «Xi las kar», «Ta rix qu rub‐ ya ra dan ‐
la rı ya şa dır», Dövlət müka fa tı na la yiq görülən «Hey ‐
dər Әli yev və Azər bay can ədə biy ya tı» ki ta bı na öndə ri ‐
miz lə bağ lı yaz dı ğım mə qa lə lə rim var dır. Zə lim xa nın
ya ra dı cı lı ğı na həsr et di yim ya zı la rım da az de yil. Bu ‐
nun la be lə, ürə yim də bir na ra hat lıq da ke çir dim. Bu,
sə bəb siz de yil di. Ulu öndə ri mi zə həsr et di yim mə qa lə ‐
lə ri min bi rin də göstər di yim ki mi, ta ri xi şəx siy yət lər
haq qın da yaz maq nə qə dər şə rəf li və məm nun luq gə ti ‐
rən bir iş ol sa da, o qə dər də çə tin və mə su liy yət li dir.
Azər bay can ta ri xin də bir epo xa olan, mi sil siz xid mət ‐
lə ri nə görə xal qın xa ti rə sin də əbə di lik qa za nan, onun
qürur və güvənc ye ri nə çev ri lən da hi şəx siy yət Hey ‐
dər Әli ye və əsər həsr et mək da ha böyük mə su liy yət və
is te dad tə ləb edir. Doğ ru dur, Zə lim xan Ya qu bun bə dii
sözün in tə ha sız im kan la rın dan mə ha rət lə is ti fa də edə ‐
rək Azər bay can sal na mə sin də qı zıl hərf lər lə ya zıl mış
bu bən zər siz ta ri xi şəx siy yə tə həsr et di yi, hər mis ra sı
də rin mə na lar kəsb edən möhtə şəm «Ә bə diy yət das ta ‐
nı» po e ma sı özü də bən zər siz əsər dir. 

Odur ki, da hi şəx siy yət haq qın da ya zıl mış möhtə ‐
şəm əsə rə əsər həsr et mək böyük cürət, bi lik, is te dad
və tə fəkk ür, öndə ri mi zə və Zə lim xan po e zi ya sı na son ‐
suz mə həb bət tə ləb edir. 
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Zə lim xan Ya qu bun ali sev gi si nə bən zər mə həb bət  
Xoş bəxt lik dən na ra hat lı ğım uzun çək mə di: Әli Rza

Xə ləf li nin «Ölməz lik nəğ mə si» əsə ri ni oxu yub qur ta ‐
ran da bir ra hat lıq hiss et dim. Hət ta se vin dim də. Bə ‐
zən, hət ta pub li sis ti ka sın da da il ham pə ri si şa ir Әli
Rza Xə ləf li ni qa nad la rı üstünə alıb re al hə yat dan uzaq ‐
laş dı rır. Zə lim xa nın «Ә bə diy yət das ta nı» re al hə yat
hə qi qət lə rin dən bəhs et di yi nə görə Әli Rza sər həd siz
duy ğu la ra uy ma mış, or ta ya hə qi qə tən də gə rək li bir
əsər qoy muş dur. Bax, bu na görə se vin dim. 

Otuz iki bölmə dən iba rət bu fəl sə fi əsər 350 sə hi fə ni
əha tə edir. Әsə ri hə yə can sız oxu maq ol mur. Mə nə qa ‐
lır sa, əsə rin ən böyük mə ziy yə ti in sa nı düşündürmə si ‐
dir. Әsər dən əxz elə di yim baş lı ca qə na ət odur ki, Hey ‐
dər Әli yev ki mi ta ri xi şəx siy yət lər dünya la rı nı də yiş ‐
dik dən son ra da, on la rın fi kir və ide ya la rı ya şa yır, ak ‐
tu al lı ğı nı itir mir, bütün za man lar üçün gə rək li olur lar. 

Әsə rin «Kə də rin zir və sin dən baş la yan ele gi ya» ad ‐
la nan 1‐ci bölməsində müəl lif ta ri xən şa ir lər lə hökmdar ‐
lar ara sın da kı müna si bət lər dən, on la rın, o cümlə dən
də Hey dər Әli ye vin ya ra dı cı adam la ra qay ğı sın dan və
on la rın hi ma yə dar la rı na çev ril mə sin dən, öndə ri mi zin
Zə lim xan Ya qub ya ra dı cı lı ğı na ver di yi yüksək qiy mət ‐
dən söz açır. Әsə rin «Hik mə tə baş əy dim» bölmə sin də
müəl lif «Ә bə diy yət das ta nı» nı mis ra‐ mis ra təh lil süzgə ‐
cin dən ke çir dik cə, fi kir lə ri ni iz har et dik cə, özünün də
ulu öndə rə son suz mə həb bə ti ni açıq ca görmək olur.
Zə lim xan Ya qub ki mi hə lə o da kə də ri di li nə gə tir mir.
Öndə ri mi zə ali sev gi ni şa ir lə bir gə ya şa yır: 

Xal qı zir və lə rə qal dır maq üçün  
Sev gi şah lı ğı nın tax tı na çıx dın. 
Oğul xalq üçündür, zir və dağ üçün, 
Nə yax şı bu xal qın bax tı na çıx dın. – 
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de yən Zə lim xan Ya qu ba qo şu lur. O ali kə də ri də şa ir ‐
lər bir gə bölür. Xüsu si vur ğu la yır ki, «Ә bə diy yət das ‐
ta nı» nı ya ra dan ali kə dər və ali sev gi dir. Ali kə də rin
zir və sin də da ya nan Zə lim xan onun ümum xalq kə də ri
ol du ğu nu də rin dən dərk et miş, onu sözün zər gər də ‐
qiq li yi ilə ci la la mış, ali kə də rin və ali sev gi nin son suz ‐
lu ğu nu ina nıl maz ürək çır pın tı la rı ilə vəsf edə bil miş ‐
dir. Şa i rin vəsf et di yi ali kə dər və ali sev gi re al hə yat
ha di sə si ilə bağ lı dır. Bu isə Zə lim xa nın bir sə nət kar ki ‐
mi hə yat hə qi qət lə ri nə sa diq li yin dən xə bər ve rir. 

«Ә bə diy yət das ta nı» kə dər da ğı nın zir və sin dən oxu ‐
nan ele gi ya dır: 

Sa zın si nə si yan dı, mu ğa mat xal itir di, 
Bülbüllər ya şıl çə mən, çi çək lər bal itir di. 
Qa ya xı na lı kək lik, zir və qar tal itir di, – 
«Hey dər köçdü» de yən də.

Әli Rza Xə ləf li «Ә bə diy yət das ta nı» nı, de  mək olar
ki, bütövlükdə təd qi qat süzgə  cin  dən ke çir miş, bə zən
ay rı ‐ay rı mis ra lar ba rə də fi kir yürütmək dən be lə çə ‐
kin mə miş dir. 

Bəd xə bə ri de yən də in san lar fa ğır olur, 
Bir sözün ağır lı ğı min dağ dan ağır olur – 

mis ra la rı na iki sə hi fə həsr edən Әli Rza Xə ləf li göstə rir
ki, Zə lim xa nın po e zi ya sın da kı çox qat lı lıq, da ha də rin ‐
lik lər də ki mə na tu tu mu, nis bə tən üzdə ki mə na lar la
zən cir va rı bağ lı dır. .. Qə fil xə bər, doğ ru dan da, il dı rım
ki mi ça xır. Ağır xə bər öz dəh şə ti ilə o qə dər miq yas lı
olur ki, onu ilk an da qav ra maq, so  yuq qan lı qar şı la maq
mümkün ol mur. Dağ  dan ağır olan ina nıl maz xə bər
şa i  ri sar sı dır. Di şi do da ğı nı kə sir, göz yaş la rı ya naq la ‐
rı nı yan dı ra‐ yan dı ra do da ğı na bu la şır. Mə lum olur
ki, şa ir il lər lə öncə bir də fə də be lə ağ la  yıb mış: 
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Mən be lə ağ la mı şam qan lı fə lək ilk də fə 
Ürə yi mi qı ran da. 
Ye tim qa lıb ata mı tor pa ğa tap şı ran da – 

de yə rək fər yad edən şa i rə Әli Rza «Ölməz lik nəğ mə ‐
si»n də hə yan olur. Müəl lif haq lı ola raq qeyd edir ki,
«Ә bə diy yət das ta nı» ədə biy ya tı mı za, in cə sə nə ti mi zə,
ümu miy yət lə, mə də niy yə ti mi zə da im qay ğı göstə rən,
müa sir Azər bay ca nı mı zın qu ru cu su ulu öndə ri mi zə mə ‐
nə vi borc ki mi qə lə mə alın mış dır. Әli Rza Xə ləf li onu da
doğ ru ola raq göstə rir ki, «Ә bə diy yət das ta nı» məd hiy ‐
yə çi lik dən çox‐ çox uzaq dır. Bu nu Zə lim xan Ya qu bun
sə mi mi və ağ rı lı ‐a cı lı sözlə rin dən də görmək olur:
«Ölümünə heç vaxt inan ma dı ğım, ölümsüzlüyü ilə öm‐
rüm bo yu öyünə cə yim bir şəx siy yət lə bağ lı üstümüzü
alan, qa pı mı zı qə fil döyən qa ra xə bər ha mı ki mi mə ni
də də rin dən‐ də ri nə sar sıt dı. Bu sar sın tı lar için də əli mə
nə vaxt qə ləm al dı ğım dan heç özümün də xə bə rim ol ‐
ma dı. O vaxt özümə gəl dim ki, ar tıq so nun cu mis ra nı
ya zıb, son his sə ni ta mam la mı şam».

De yi lən lə ri möhtə şəm «Ә bə diy yət das ta  nı» po e ma ‐
sı nın son mis ra la rı da təs diq lə yir: 

Həs rə ti ni çə kə cə yəm il lər bo yu, 
Kövrək qəl bim oyum ‐o yum oyu la caq. 
Eş qin ilə ya rat dı ğım bu das ta nın 
Son nöqtə si mən ölən də qo yu la caq. 

Mən Әli Rza Xə ləf li nin «Ölməz lik nəğ  mə  si» əsə ri ni
bütövlükdə araş dır maq fik rin dən uza ğam. Bu ra da tək ‐
cə onu de mək is tə yi rəm ki, müəl li fin şəx si düşüncə və
qə na ət lə ri ni içi nə alan bu zən gin və düşündürücü əsə ‐
ri ma  raq və şükran lıq la oxu dum.  
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YU Bİ LEY MӘK TU BU* 
Әzi zim Ya vuz müəl lim! 
Hər də fə mət bu at da ya zı la rı nı zı oxu yan da xə ya lən

Ab bas müəl lim li günlə ri mi zə dönü rəm. Ab bas müəl li ‐
min təm tə raq dan uzaq, müqəd dəs mən zi lin də görüşlə ‐
ri miz ba rə də düşündükcə vax tın ne cə aman sız ca sı na
keç di yi ni göz önünə gə ti ri rəm. Xə ya lım dan yad da şı ‐
ma həkk olu nan ba ya tı ke çir: 

Keç di ömrüm, 
Gör ne cə keç di ömrüm. 
Ha ray la dım dönmə di, 
Elə bil heç di ömrüm. 

La kin ömür‐gün keç sə də, tə əss üflən  mi  rəm, se vi ‐
ni rəm. Ona görə se vi ni rəm ki, ruh dan düş mürük, ya ‐
zıb‐ ya ra dı rıq. Xüsu sən də, biz dən yaş lı ol sa nız da, si ‐
zin ədə biy ya tı mı za, el mi  mi zə olan sev gi niz, mə həb ‐
bə ti niz il lər lə öncə ol du ğu ki mi da vam edir, mə na lı
ya  zı  la  rı  nız oxu cu və təd qi qat çı la rı hey ran qo yur. «Ә də   ‐
 biy yat qə ze ti» nin son sa yın da (27.01.2012) Va qif Yu ‐
sif li nin «Po e zi ya nın yol la rı və il lə ri» mo noq ra fi ya sı na
həsr et di yi niz san bal lı mə  qa  lə niz is tis na təş kil et mir.
Oxu cu lar və təd qi qat çı lar si zi – görkəm li ədə biy yat ‐
ş ünas ali mi mi zi nəs ri mi zin ən eti bar lı araş dı rı cı la rın ‐
dan bi ri ki mi ta nı yır. Si zin «Ta ri xi ro man və müa sir ‐
lik» (1975), «A zər bay can so vet ta ri xi ro ma nı» (1979),
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«Ta rix və ro man» (1988) mo noq ra fi ya la rı nız de yi lən ‐
lə rə da yaq olur. 

Bu əsər lər gənc təd qi qat çı la rın bəh rə lən di  yi mötə ‐
bər mən bə lər dir. Po e zi ya mı zın ən ba  riz təd qi qat çı la ‐
rın dan bi ri – ta nın mış tən qid çi Va qif Yu sif li yə, onun
əsə ri nə sə xa vət lə mə qa  lə yaz ma ğı nız təq di rə la yiq dir.
Va qi fin mən  sub ol du ğu nəs lin bir ço xu nun ədə biy yat ‐
 şünas lıq el mi mi zin zir və sin də bər qə rar ol du ğu hal da,
onun dok tor luq dis ser ta si ya sı nı be lə gec ha si lə gə tir di ‐
yin dən gi ley lə nir və bir az da tə əss üf his si ke çi rir si niz. 

Ya vuz müəl lim, Va qif Yu sif li dok tor luq dis ser ta si ‐
ya sı nı mə nim də üzvü ol du ğum Ni za mi adı na Әdə ‐
biy yat İn sti tu tu nun müda fiə şu ra sın da müda fiə edən ‐
də, san ki bay ram idi. Rəs mi op po nent lər aka de mik İsa
Hə bib bəy li, fi lo lo gi ya üzrə el mlər dok tor la rı Qa far
Hüsey nov və Təy yar Ca va dov əsə ri yüksək qiy mət lən ‐
dir di lər. Xüsu sən də aka de mik İsa Hə bib bəy li qırx beş
də qi qə lik çı xı şın da əsə rin mə ziy yət lə rin dən, Va qif Yu ‐
sif li nin ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zə gə tir di yi ye ni lik ‐
lər dən söz aç dı. Әsə ri el mi cə hət dən təh lil süzgə cin ‐
dən ke çi rən aka de mik axır da de di ki, o, ne çə il lər dən
bə ri Va qif Yu sif li ni el mlər dok to ru ki mi ta nı yır. 

Ya vuz müəl lim, görürsünüzmü görkəm li ali mi mi ‐
zin fik ri si zin qə na ət lə ri niz lə üst‐üstə düşür?! Hə qi qət
bu dur. Mə qa lə niz də za ma nın, vax tın aman sız lı ğın dan
da gi ley lə nir si niz. La kin nə qəm. Za ma nın, vax tın
aman sız lı ğı bi zi əyə, sın dı ra bil mə yib. Bi zə iki yüzil li ‐
yin və mi nil li yin qov şa ğın da ya şa maq qis mət olub. Ya ‐
vuz müəl lim, bu il si zin 85 ya şı nız ta mam olur. Se vi ni ‐
rəm ki, ömrünüzdən ke çən il lər hə dər get mə yib, məh ‐
sul dar və fə rəh li olub. Se vi ni rəm və fəxr edi rəm ki, bu
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yaş da da gənc lik hə və si və ener ji si ilə ədə biy yat el mi ‐
mi zə qə də rin cə xid mət göstə rir si niz. Ta nın mış pe da ‐
qoq ki mi gənc lə ri mi zin ye tiş mə sin də əmə yi niz böyükdür.
Ya rım əs rdən əv vəl «Ә mək dar müəl lim» ki mi fəx ri
ada la yiq görülmə yi niz çox mət ləb lər dən xə bər ve rir. 

Ya vuz müəl lim, bu il mə nim də yu bi ley ilim dir.
75 ya şım ta mam olur. Bu müna si bət lə «Se çil miş əsər lə ‐
ri» min yed di cild li yi ni ça pa ha zır la mı şam. Bu günlər də
işıq üzü görə cək. Göndə ri lə cək ünvan lar ara sın da Nax ‐
çı van Dövlət Uni ver si te ti nin ki tab xa na sı, aka de mik İsa
Hə bib bəy li və siz də var sı nız. 

Ya vuz müəl lim, siz zi ya lı lı ğı nız la nümu nə olan gözəl
in san sı nız. Si zə bun dan son ra kı ömür pa yın da gümrah
ya şa ma ğı, hə mi şə ki ki mi ədə bi mə sə lə lə rə da ir düşüncə ‐
lə ri niz lə örnək ol ma ğı ar zu edi rəm. 
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BÖYÜK İT Kİ *
Ömrün yar paqt ökən ça ğı o qə dər də ürək  a çan de ‐

yil miş. İl lər lə dost luq et di yin, tə mas  da ol du ğun in san ‐
la rın it ki si ne cə də ağır olur. Qə ləm götürüb vi da sözü
yaz maq on dan da be tər olur. Bə kir müəl lim lə çər şən bə
günü rəh bər lik et di yi Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu ‐
tun da iş ota ğın da görüşdük, sə mi mi söhbət et dik. Tə ‐
zə cə siq nal sa yı çap dan çıx  mış «Üze yir Ha cı bəy li nin
ömürna mə si» ki ta  bı nı mət bu at da rəy yaz maq üçün
mə nə ver di. Çünki ki ta bın əl yaz ma sı nı re dak tə edib
Bə kir müəl li mə qay ta ran da, ki tab çı xan da ona rəy ya ‐
za ca ğı mı söylə miş dim. 

Sa ğol la şıb ay rıl dıq. Kim bi lər di ki, bu, son görüşümüz
ola caq. Sə hə ri si gün acı xə bər il dı rım sü rə ti ilə pay tax ‐
ta ya yıl dı… 

Mə ni Bə kir müəl lim lə ke çən əs rin 70‐ci il lə rin də
rəh mət lik Ab bas Za ma nov ta nış və ya xın et miş di. Son ‐
ra lar Bə kir müəl lim mə ni direk to ru iş lə di yi Ni za mi
adı na Әdə biy yat İn sti tu tu na işə də vət et di… İş günlə ri
ota ğı na gi rib hal ‐əh val tut ma sam, özü mə ni ax ta rar və
el mi ki tab lar da hə diy yə edər di. Dost lu ğu  muz tə mən ‐
na sız lıq tə mə li üzə rin də qu rul  muş  du. 70 il lik yu bi le ‐
yim ərə fə sin də «A lim haq qın da dost sözü» ad lı mə qa ‐
lə yaz dı. Çox se vin dim. Ona görə yox ki, aka de mik öz
iş çi si haq qın da mə qa lə yaz mış dı. Bu na qə dər də o, mə ‐
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nim «Nost ra da mu sun möcüzə li alə  mi», «İ raq‐türkman
folk lo ru», «Nə si mi haq  qın da araş dır ma lar» ki tab la rı mın
re dak to ru ol muş, so nun cu ki ta ba önsöz yaz mış dı. Se ‐
 vin ci mə sə bəb Ab bas Za ma nov dan son ra ağ saq qa lım
olan Bə kir müəl li min dost lu  ğu  mu zu ədə bi ic ti ma iy  yə ‐
tə bə yan et mə si idi.  

Bə kir müəl li min şəx siy yə ti və in sa ni key fiy yət lə ri ba ‐
rə də pro fes sor Ab bas Za ma no vun bir cə cümlə si ni ya da
sal maq ki fa yət  dir: «Mir zə Bə kir saf lıq, pak lıq, tə miz lik
mücəs sə mə si dir». 

Bə kir müəl lim, ey ni za man da xe yir xah lı ğı, mər hə ‐
mə ti, huma nist li yi ilə se çi lir di. Yə qin bu na görə dir ki,
il lər  öncə ona həsr et di yim ilk mə qa lə mi «Nə yax şı
dünya da yax şı var imiş» ad lan dır mış dım. 

Bə kir müəl li min xe yir xah lı ğı, huma nist  li yi onu bir
şəx siy yət ki mi ucal dır dı. Bu bö yük in sa nın ov qa tı mil ‐
li ənə nə lər, is la mi də yər lər üzə rin də köklən miş di. O,
mil li idi, la kin mil lət çi de yil di. Bu da Bə kir müəl li mi
bir çox la rın dan fərq lən di rir di. 

Ne çə il lər dən bə ri Ni za mi adı na Әdə biy  yat İn sti tu ‐
tun da Bə kir müəl lim Dis ser ta si ya şu ra sı nın səd ri, mən
isə müa vi ni ki mi fə a liy  yət göstə ri rəm. Böyük alim və
böyük zi ya lı, aka de mik Bə kir Nə bi ye vin Dis ser ta si ya şu ‐
ra  sı nın yı ğın caq la rı nı apar ma sı özü bir mək  təb idi. Onun
müdrik li yi, Azər bay can ədə  biy ya tı nı də rin dən bil mə yi,
sözü mə qa  mın  da de mə yi ha mı nı hey ran edir di. 

Bə kir müəl lim, sözün hə qi qi mə na sın da, bir nümu nə
mək tə bi, örnək idi. Elə adam lar var ki, on lar la tə mas da
ol maq dan, düşün dürücü kə lam la rın dan, sə mi miy yə ‐
tin dən, zi  ya lı nə cib li yin dən doy mur san. Be lə lə ri ilə yol
yol da şı ol maq özü böyük qis mət dir. On lar dan bi ri də
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aka de mik Bə kir Nə bi yev idi. Ta le  dən gə lən qis mət dir
ki, iki də fə Bə kir mü əl  lim lə İra qa, İra na və Türki yə yə,
so nun cu də fə isə Bey nəl xalq Nə si mi konf ran sın da mə ‐
ru zə et mək üçün Su ri ya ya – Nə si mi nin uyu du ğu Hə ‐
ləb şə hə ri nə sə fər et mi şəm. Ye mə yə Al la  hın adı ilə baş ‐
la ma sı, du a lar la bi tir mə si nə  in ki bi zim, hət ta yer li lə rin
be lə diq qə tin dən ya yın mır, bu na görə ona xüsu si eh ti ‐
ram gös tə rir di lər. Tə sadü fi de yil dir ki, So vet qu ru lu ‐
 şu  nun süqu tun dan son ra, o, həc cə ge dən ilk azər bay ‐
can lı lar dan bi ri idi. Onun həcc zi ya  rə ti nə öndə ri miz
Hey dər Әli ye vin Pre zi dent təy ya rə sin də get mə si özü
də çox mət ləb lər  dən söz açır dı. Həm xalq, həm də döv ‐
lət qar  şı sın da böyük eh ti ram qa zan maq Bə kir mü əl  lim
ki mi əmə li sa leh, iman lı, vic dan lı adam  la ra qis mət olur.
O, bu na nə cabəti, lə ya  qə ti, xe yir xah lı ğı, və tən pər vər li ‐
yi, müdrik li yi ilə na il ol muş du. Bə kir müəl lim bütün
ti tul la ra, fəx ri ad la ra, yüksək müka fat la ra, or  den  lə rə
la yiq görülmüş nüfuz lu bir alim idi. Bu nun la be lə, heç
vaxt ya rat dıq la rı ilə ki fa  yət  lən mir di. Ha sil olan qə na ət
bu dur ki, Bə  kir müəl lim ömrünün mə na sı nı ya zıb‐ ya ‐
rat maq  da, xal qa, ədə biy ya tı mı za xid mət də görürdü.
Bu isə gənc lə rə, lap elə biz yaş lı la ra da örnək ol maq
ba xı mın dan də yər kəsb edir di. Baş qa  la rı na örnək,
nümu nə ol maq xoş bəxt lik dir. Bu xoş bəxt li yi Bə kir
müəl lim alın tə ri, yu xu suz ge cə lə ri, ha lal zəh mə ti ilə
qa zan mış dı. 

Bə kir müəl li min ömür yo lu na nə zər sa lan da bir da ha
dərk edir sən ki, il lə ri il lə rə ca  la yıb uzun ömür sürmək,
ne cə gəl di ya şa maq hünər de yil, hə ya tı hə yat ki mi lə ya ‐
qət lə, mə  na lı ya şa maq, özündən son ra iz qo yub get  mək
hünər dir. 
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Bə kir müəl li min pe şə kar və sə riş tə li qə lə  min, tə ‐
fəkk ür və mən ti qi görüşlə rin məh su lu olan əsər lə ri ni
oxu duq ca in san ömrü üçün böyük bir za man kə si yin ‐
də ədə biy yat  şünas  lıq el mi mi zin və tən qi di mi zin keç ‐
di yi eniş li‐ yo xuş lu, keş mə keş li yol la ra nə zər sal maq,
ədə  biy ya tı mı zı və ədə biy yatş ünas lıq el mi  mi  zi ya ra ‐
dan lar haq qın da ge niş mə lu mat, nə zə  ri bi lik lər əl də et ‐
mək olur. Әdə biy yat el mi ni özünə hə yat kre do su se ‐
çən alim bir gün be lə on suz ya şa mır dı – de sək, hə qi ‐
qət dən kə nar ol  maz. Әdə biy ya tı mı za, onu ya ra dan la ra
Bə  kir müəl li min də rin mə həb bə ti, bi tib‐ tükən  mə  yən
ener ji si və bu na tə kan ve rən ar zu la rı cild ‐cild mo no ‐
q ra  fi ya la rın, say sız‐ he sab sız el mi mə qa lə lə rin mey da na
gəl mə si nə münbit şə ra it ya rat mış dı. Bə kir müəl li min çap
et dir  di yi əsər lə ri ni nə zər dən ke çir dik də inan maq ol mur
ki, bir ömürdə in san bu qə dər iş görə bi lər miş. 

Bu həcm də ya ra dı cı lıq işi ni ye ri nə ye tir  mək tə bii ki,
ədə biy ya tı mı zı və xal qı mı zı də rin mə həb bət lə se vən, tükən ‐
məz is tək lə ya zıb‐ ya ra dan qə ləm sa hib lə ri nin pa yı na dü ‐
şə bi  lər. Hə qi qə tən də, bu say da el mi təd qi qat işi ni ömrünü
bütövlükdə ədə biy yatş ünas lıq el mi  mi  zə həsr edən, onun
pat ri ar xı adı nı qa  za  nan, öz elm sa hə sin də böyük nüfuz
sa hi bi olan bir alim edə bi lər di. Bu, aka de mik Bə kir Nə  bi ‐
yev, ha mı mı zın se vim li si Bə kir müəl lim idi. 

Uzun ömür pa yı və is te da dı sa yə sin də ədə  bi pro se sə,
klas sik ədə bi ir sə, ədə bi tən  qi də, ədə bi əla qə lə rə, po e zi ‐
ya da sə nət kar lıq mə sə lə lə ri nin təd qi qi nə 50‐dən ar tıq ki ‐
tab, doq quz yüzdən çox mə qa lə və re sen zi ya həsr edən
alim nə in ki Şi ma li Azər bay can da, keç  miş So vet lər Bir li yi
ölkə lə rin də, elə cə də Türki yə, İran və İraq da görkəm li
ədə biy  yat  şünas ki mi ta nı nır. 
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Diq qət çə kən bir mə sə lə də odur ki, aka  de  mi kin
özünün də ya ra dı cı lı ğı təd qi qat  çı  la rın, xüsu sən də in di
ad lı‐ san lı alim lər ki mi ta nı nan Ka mal Ab dul la, Tey mur
Kə rim li, Vi la yət Qu li yev, Şi rin dil Alı şa nov, El mi ra Rə ‐
 hi mo va, Va qif Ar zu man lı, Ni za məd din Şəm  si za də, Arif
Әm ra hoğ lu və baş qa la rı nın təd  qi qat ob yek ti nə çev ril ‐
miş, on lar müəl lim  lə ri haq qın da san bal lı mə qa lə lər və
ki tab lar yaz mış lar. 

Uzun il lər dən bə ri dost luq müna si bə tin də ol du ğum
Bə kir müəl li min ya ra dı cı lı ğı na də  rin mə həb bət, şəx siy ‐
yə ti nə hörmət və eh ti ram his si ilə ya şa yan lar dan bi ri də
mən ol  mu  şam. Ali  min hə diy yə et di yi hər bir ki ta bı nı
oxu  duq  ca əsər mə ni ağu şu na alıb böyük ide al  la rın bər ‐
qə rar ol du ğu, ar zu la rın bi tib‐ tükən mə di yi bir alə mə
apa rıb. Bə kir müəl lim dən bəhs edən bir mə qa ləm də
göstər di yim ki mi, bu aləm də usan ma dan külüng ça lan,
ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zin ke şi yin də müsəl ləh əs gər
ki mi da ya nan, ya şa ma ğı ya zıb‐ ya rat maq üçün qə ni mət
sa yan, böyük bir el mi müəs si sə nin görə bi lə cə yi vüsət li
iş lə ri tək ba şı na görən, hə ya tı, ya ra dı cı lı ğı, in san la ra
müna si bə ti, xe yir xah lı ğı, bə la ğət li nit qi, müdrik li yi ilə
örnək olan Bə kir Nə bi yev zir və si möhtə şəm li yi ilə diq ‐
qə ti cəlb edir. Bu zir və dən ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zin
ge niş üfüqlə ri apay dın görünür. Məhz bu na görə də Bə ‐
kir müəl lim dən, onun məh sul dar ya ra dı cı lı ğın dan yaz ‐
maq ada ma məm nun luq gə ti rir və bun dan son ra da,
şübhə siz, bu, be lə ola caq. 

Mə nə gə lin cə, de mə li yəm ki, görkəm li ədə  biy yat ‐
ş ünas haq qın da «Ә də biy  yatş ü nas  lıq elmi mi zin pat   ‐
ri ar xı» ad lı ki tab bu rax mı  şam. Elə cə də aka de mi kin
«Nə si mi kə la mı nın işı ğın da» ki ta bı nın və «Se çil miş
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əsər lə ri» nin 5‐ci cil di nin re dak to ru ol muş, hər iki ki ta ba
önsöz yaz mı şam. İn ki şa fım da böyük xid mə ti olan us ta ‐
dı mın, dos tu mun yox lu ğun da tə səl  li olan elə bun lar dır. 

Biz Bə kir müəl lim lə dünən vi da laş dıq, qə hər lən dik,
it ki nin böyüklüyünü vücu du muz da duy duq. Odur ki,
vi da sözündə bu böyük it ki dən və Bə kir müəl li mə
ölməz lik gə ti rən mə sə lə lər dən söz aç dım. Fəx ri xi ya ‐
ban da Bə kir müəl li mi son mən zi lə yo la sa lan da ilk
Xalq şa ir imiz Sə məd Vur ğu nun da hi Üze yir  bə yə it haf
et di yi, ölümə mey dan oxu yan şe i ri qəl bi mə ha kim kə ‐
sil miş di: 

Ölüm se vin mə sin qoy, ömrünü ver mir ba da, 
Xalq qəd ri ni ca nın dan da ha əziz bi lən lər. 
Şi rin bir xa ti rə tək qa la caq dır dünya da, 
Se və rək ya şa yan lar, se vi lə rək ölən lər. 

Bə kir müəl lim də se və rək ya şa dı, se vi lə rək əbə diy ‐
yə tə qo vuş du. 
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SAĞ LI ĞIN DA ӘBӘ Dİ LİK 
QA ZA NAN İN SAN, ÖRNӘK ALİM *

Pro fes sor Müse yib Müse yi bov örnək in san, örnək
alim, örnək pe da qoq idi. Coğ ra fi ya el mlə ri dok to ru
Müse yib müəl lim Ba kı Dövlət Uni ver si te ti nin bu elm
sa hə si üzrə da yaq la rın dan bi ri idi. Bütün keç miş SSRİ
miq ya sın da yax şı ta nı nan, Coğ ra fi ya üzrə Cə miy yət lə ‐
rin üzvü olan Müse yib müəl lim böyük nüfuz sa hi bi
idi. Ya şı nın 80‐dən ar tıq ol ma sı na bax ma ya raq, ölən
günə qə dər elm və təh sil mə bə di Ba kı Dövlət Uni ver si ‐
te ti nin coğ ra fi ya fakü ltə si nin de ka nı, coğ ra fi ya ka fed ‐
ra sı nın müdi ri idi. Gənc lik hə və si, gənc lik eh ti ra sı ilə
iş lə yir di. Bu yaş da iki mə sul və zi fə ni ye ri nə ye tir mək
Müse yib müəl lim ki mi hə ya tın mə na sı nı zəh mət də,
ya zıb‐ya rat maq da görən in san la ra qis mət olur. Aka de ‐
mik Abel Mə hər rə mo vun tə bi rin cə de sək, in di bi zim
elm və təh sil gə mi lə ri miz Müse yib müəl lim ki mi alim
və pe da qoq la rı mı zın sa yə sin də dünya oke an la rın da
üzürlər. Bu yüksək tri bu na dan Müse yib müəl li min is ‐
te da dı nı qiy mət lən di rən, onun ar zu la rı nın hə ya ta keç ‐
mə si nə şə ra it ya ra dan, hət ta ölümündən son ra be lə
adı nı əbə di ləş di rən, coğ ra fi ya fakü ltə sin də «Profes sor
Müse yib Müse yi bov adı na tə qaüd» ve ril mə si ba rə də
qə rar çı xa ran, fakü ltə də görkəm li ali min anım gününə
«Müse yib Müse yi bov ka bi ne ti» nin ya ra dıl ma sı na görə
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uni ver si te tin rəh bər li yi nə xüsu sən də, bu elm və təh sil
mə bə di nin rek to ru Abel Mə hər rə mo va to vuz lu lar və
To vuz Cə miy yə ti adın dan min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm.
Bu, az ‐az alim lə rə, az ‐az pe da qoq la ra qis mət olan şə ‐
rəf li ha di sə dir. Әbə di lik qa zan ma ğın tə zahü rüdür. O,
bu na la yiq idi. 

Böyük ya ra dan Müse yib müəl li mə ağıl, in tel lekt, tə ‐
fəkk ür, hə ya ta, in san la ra mə həb bət ba ca rı ğı və əmək se ‐
vər lik bəxş et miş di. O, və zi fə bor cu nu ye ri nə ye tir mək lə
bə ra bər, ic ti mai iş lər də də fə al iş ti rak edir, böyük nüfuz
qa za nır dı. O, uni ver si te tin təd ris və ni zam ‐in ti zam şu ra ‐
sı nın səd ri ki mi əvəz siz iş lər görürdü. Müseyib müəllim,
elə cə də Təh sil Na zir li yi nəz din də fə a liy yət göstə rən Təd ‐
ris, təh sil və el mi‐ me to di ki şu ra nın apa rı cı si ma la rın dan
bi ri idi. Bütün de yi lən lər lə bə ra bər, Müse yib müəl lim To ‐
vuz Cə miy yə ti nin Ağ saq qal lar şu ra sı nın səd ri ki mi böyük
iş lər görürdü. To vuz lu la rın ağ saq qa lı rütbə si nə la yiq
görülmüşdü. Mən fur qon şu la rı mız er mə ni lə rin Azər bay ‐
ca na, o cümlə dən də To vuz ra yo nu na tə cavü zü za ma nı
Müse yib müəl lim də Za kir Zey na lov, Ra miz Zey na lov,
Mi ka yıl Әli yev, Akif İs ma yı lov, Məm məd Məm mə dov
ki mi və tən, tor paq qəd ri bi lən ki şi lə ri ba şı na top la ya raq
cəb hə xət ti nə böyük kömək lik lər göstə rir di. To vuz lu la ‐
rın bir qa rış be lə tor paq sa hə si nin itir mə mə lə rin də on la ‐
rın böyük ro lu ol du ğu da nıl maz fakt dır. Bu gün Müse yib
müəllim ara mız da yox dur. La kin o, gördüyü böyük iş ‐
lər lə, xe yir xah əməl lə ri ilə bi zim ara mız da dır. 

Mən bu yüksək tri bu na dan pro fes sor Müse yib Müse ‐
yi bo vun anım gününü be lə yüksək sə viy yə də təş kil
edən lə rə, ilk növbə də, aka de mik Abel Mə hər rə mo va,
To vu zun fəxr lə rin dən bi ri, görkəm li alim və dip lo mat
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Məm məd Әli ye və, To vuz Cə miy yə ti nin vit se‐p re zi ‐
den ti Çin giz Ab ba so va, müa vin lər Na ma zə li Məm mə ‐
do va və Әli İs ma yı lo va bir da ha To vuz Cə miy yə ti və
to vuz lu lar adın dan min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 

Be lə he sab edi rəm ki, Müse yib müəl lim bu gün bi ‐
zim lə dir. Qə dim Çin mütə fək ki ri Kon fut si nin müdrik
kə la mı var dır: «İn san dünya sı nı də yiş di yi za man yox,
onu son xa tır la ya caq adam ölən də ölür». Hə qi qə tən
də, Müse yib müəl lim ki mi lə ya qət li, la yiq li, elm və
təh sil sa hə sin də böyük ad ‐san, nüfuz qa za nan adam ‐
lar ölmürlər. On lar ne çə ki biz va rıq, bi zim qəl bi miz də
ya şa yır lar. 
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YOX LU ĞU NUN XİF FӘ Tİ Nİ 
ÇӘK Dİ YİM SӘ NӘT KAR *

Elə sə nət kar lar var ki, ölümü ilə tək cə el ‐o ba nın de ‐
yil, bütün xal qın qəl bi ni sı zıl da dır. Ümum xalq mə həb ‐
bə  ti qa za nan, yox lu ğu ilə ürək lə rə od sa lan Aşıq Şa kir
be lə sə nət kar lar dan idi... 

Ke çən əs rin 50‐ci il lə ri nin or ta la rı idi. Yax şı ya dım ‐
da  dır, hər gün ra di o nun günor ta kon ser tin də kənd
zəh  mət keş lə ri nin xa hi şi ilə Aşıq Şa kir heç ol maz sa bir ‐
i ki mah nı oxu yar dı. Onu da de yim ki, XX əs rin 50‐70‐ci
il lə rin də Azər bay can da bir çox görkəm li aşıq lar ye tiş ‐
 miş di. Şir van da Şa kir lə bə ra bər, Pə nah, Aşıq Әh məd,
Aşıq Məm mə da ğa, Bor ça lı ma ha lın da Hüseyn Sa raç lı,
Aşıq Әm rah, Aşıq Ka man dar, Kəl bə cər də Aşıq Şəm şir,
Gə də bəy də Aşıq İs fən di yar, To vuz da Mi ka yıl Azaf lı,
Aşıq Әk bər, Aşıq İm ran, Go ran boy da Aşıq Hüseyn
Ca van və baş qa la rı. Ulu ozan ‐a şıq sə nə ti mi zə gə lən sə ‐
nət kar la rın sa yı o qə dər ar tmış dı ki, on la rı bir ləş di rən
bir qu ru ma eh ti yac du yu lur du və 1982‐ci il də Xalq şa i ‐
ri Hüseyn Arif və ya zı çı, folk lorş ünas alim, prof. Әzi zə
Cə fər za də nin sə yi nə ti cə sin də Aşıq lar Bir li yi ya ran dı.
Tə əss üf ki, Aşıq Şa ki rə bu əla mət dar ha di sə ni görmək
qis mət ol ma dı. Tək rar sız sə nət kar Aşıq Şa kir ya şa say ‐
dı, bu il 90 ya şı ta mam ola caq dı. Nə et mək olar, hə yat
be lə dir: «Bir də görürsən ki, açı lan so lur». La kin xalq
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mə həb bə ti be lə sə nətkar la rı ya şa dır. Aşı ğın ana dan ol ‐
ma sı nın 90 il li yi nin Ağ su da tən tə nə li şə kil də ke çi ril ‐
mə si, Kürdə mir də bu gü nlər də ke çi ri lə cə yi aşı ğa el
mə həb bə tin dən xə bər ve rir. Mən hə lə Aşıq Şa ki rə həsr
olun muş ki tab və «Məl həm» Hu ma nist Qa dın lar Bir li ‐
yi nin «A şıq Şa kir – 90» ad lı xüsu si bu ra xı lı şı nı de mi ‐
rəm. Ora da bir çox görkəm li zi ya lı la rın, alim lə rin, saz‐
 söz sə nə ti nin bi li ci lə ri nin aşı ğa həsr olun muş mə qa lə ‐
lə ri və müxtə lif bölgə lər dən olan şa ir lə rin şe ir lə ri yer
alır. Mən Aşıq Şa ki rə son suz mə həb bə tin bu gü nlər də
Şa ma xı da prof. Sey fəd din Qə ni ye vin 60 il lik tən tə nə li
yu bi ley mə ra si min də bir da ha şa hi di ol dum. Ha mı on ‐
dan da nı şır dı. Bu, sə bəb siz de yil di. Prof.  S.Qə ni yev öz
yu bi le yi nə Aşıq Şa ki rə həsr olun muş «Şir van lı Aşıq
Şa kir» (Ba kı, «Elm və təh sil», 2012) ki ta bı ilə gəl miş di.
Ra yon Mə də niy yət sa ra yı nın böyük za lın da nə in ki bir
boş ye rin ol ma dı ğı nı, hət ta çox la rı nın ayaq üstə dur ‐
du ğu nu görən də gözlə rim önünə Şir va nın ölməz şa ir ‐
lə ri Xa qa ni, Nə si mi, S.Ә. Şir va ni, Sa bir, Ab bas Səh hət,
Ha di gəl di. Yad da şım da bu ra da ye ti şən görkəm li alim ‐
lər və sə nət kar la rı ara dım. Bu ra da sə nə tə, sə nət ka ra,
ədə biy ya ta, el mə, ali mə böyük qiy mət ve ril di yi ni
düşündüm və bir da ha özüm üçün kəşf et dim ki, bu ra ‐
da da vam lı ənə nə lə ri olan mühit var dır. 

Şa kir be lə bir mühit də ye tiş miş, Şir van aşıq mühi ti ‐
nə töhfə lər ver miş, mək təb ya rat mış dır. Şa kir lə şəx sən
ta nış lı ğım, da ha doğ ru su, məc li sin də ilk də fə iş ti rak
et mə yim 1957‐ci ilin iyul ayı na tə sadüf edir. Or ta mək ‐
tə bi bi ti rib ali mək tə bə da xil ol maq üçün Ba kı ya gəl ‐
miş dim. O vaxt lar ax şam lar park lar da və hət ta ki no te ‐
atr lar da film lə rin nüma yi şin dən əv vəl pul suz kon sert
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ve rir di lər. Bəx tə bax ki, ra di o da mah nı la rı nı mə həb ‐
bət lə din lə di yim, o vax ta qə dər üzünü görmə di yim
Aşıq Şa kir Dağü stü park da kon sert ve rir di. San ki din ‐
lə yi ci lə ri ov sun la mış dı. Aşıq ara da mə zə li söhbət lər
edir di. Müxtə lif dil lər də – rus, qa zax, ləz gi, gürcü və s.
oxu du ğu mah nı lar din lə yi ci lə rə əvəz siz ov qat bəxş
edir di. Aşı ğın səh nə gər di si in di də gözlə ri min önündə ‐
dir. Onun sə si bu gün də mə nim üçün sir ri‐ xu da ola ‐
raq qa lır. Mə nim Aşıq Şa kir ya ra dı cı lı ğı na əbə di mə ‐
həb bə tim hə min ax şam dan baş la dı. Son ra lar onun rəh ‐
bər li yi ilə Şir van aşıq la rı nın fi lar mo ni ya da ke çi ri lən,
toy‐ bay ra ma çev ri lən kon sert lə rin də iş ti rak et mək mə ‐
nə də fə lər lə qis mət olub. Hər də fə Şa kir oxu yan da
1957‐ci il də ki his lə ri ya şa yır dım. Sə mi miy yət lə de yi ‐
rəm, onun yox lu ğu nun xif fə ti ni bu gün də çə ki rəm.  

Aşıq Şa ki rin şah əsə ri «Şir van şi kəs tə si» idi. Әs lin ‐
də, onun bütün mah nı la rı sə nət nümu nə si idi. Hət ta
in di bə zi lə ri nin iro ni ya ilə ya da sal dı ğı «Kol xo zun»
ad lı mah nıda «İ şıq lı dı lam pa la rı kol xo zun» sə tir lə ri
ada mı hey ran edir di. Xüsu si vur ğu la maq is tə yi rəm ki,
Şa ki rin yaz dı ğı və mə ha rət lə oxu du ğu «Kol xo zun»
şe i ri nin mə na sı nı o dövrdə kənd də ya şa mış adam lar
bi lər lər. Ge cə lər kənd lər, əgər be lə de mək mümkünsə,
qa ran lıq dünya ya dönürdü. 1955‐ci il də To vuz ra yo ‐
nu nun Düzqı rıx lı kən di nə elekt rik işı ğı çə ki lən dən,
kənd də te le fon qov şa ğı, ra dio qov şa ğı ya ra dı lan dan,
kənd klu bun da film lər göstə ril mə yə, kon sert lər ve ril ‐
mə yə, te atr ta ma şa la rı göstə ril mə yə baş la yan dan son ‐
ra hə yat də yiş di. Aşıq Şa kir gördüyünü qə lə mə al dı və
o vaxt üçün re al lıq olan ha di sə lə ri mə la hət li səs lə alə ‐
mə car çək di: 
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Baş dan‐ ba şa şə hər olub el lə ri, 
Gözəl ke çir növba ha rı kol xo zun 

– de di və sözlə ri hə də fə düz dəy di, ürək lə ri fəth et di.
Aşıq Şa ki rin sə si o qə dər mə la hət li, o qə dər şi rin idi ki,
hə tta bə zən po e tik mətn lə ri zə if olan mah nı la rı oxu ‐
yan da be lə din lə yi ci onun sə si nin seh rin dən çı xa bil ‐
mir, va leh olur, po e tik mət nin də yə ri nə mə həl qoy ‐
mur du. Şa kir ecaz kar səs li aşıq ol sa da, Güney və Qu ‐
zey Azər bay can da, Bor ça lı və Göyçə ma hal la rın da çox
se vil sə də, bi lir di ki, onu əbə di ya şa dan bə dii ya ra dı cı ‐
lı ğı ola caq. Bu nu açıq ca eti raf edir və ya zır dı: 

Adım Aşıq Şa kir, ma ha lım Şir van, 
Ya zıb‐ ya rat mı şam çox şe ir‐ das tan. 
Sözlə rim el lə rə qal sın ər mə ğan, 
Ölmə rəm, ina nın min il ya şa ram. 

Aşıq Şa kir çox say lı gə ray lı lar, qoş ma lar müəl li fi ‐
dir. Şe ir lə rin də kənd hə ya tı nı, tə rəq qi mi zi, əmək qəh ‐
rə man la rı nı vəsf et mək dən doy mur du. Onun el şa ir ‐
lə ri və aşıq lar la de yiş mə lə ri də dövrün bir çox mə sə ‐
lə lə ri nə – aşı ğın ozan ‐a şıq sə nə ti nə, bu sə nə ti ya ra ‐
dıb‐ ya şa dan la ra müna si bə ti nə işıq tu tur. Tə əss üf ki,
Aşıq Şa ki rin ya ra dı cı lı ğı in di yə ki mi hər tə rəf li təd qiq
olun ma mış dır. Doğ ru dur, 1977‐ci il də aşı ğın sağ lı ‐
ğın da çı xan «Şir van aşıq la rı» top lu sun da aşı ğın şe ir ‐
lə rin də ve ril miş S.Qə ni ye vin «Şir van aşıq mühi ti»
dok tor luq dis ser ta si ya sın da Aşıq Şa ki rin ya ra dı cı lı ğı ‐
nın özünə məx sus lu ğun dan az da ol sa da nı şıl mış dır.
La kin sə nət ka rın bə dii ir si nin bütövlükdə top lan dı ğı
«Şir van lı Aşıq Şa kir» ilk əsər dir. Ki ta bın re dak to ru

39



görkəm li folk lorş ünas ali mi miz prof. Mə hər rəm Qa ‐
sım lı əsə rə «O nun sə si bir gülüstan idi» ad lı ma raq lı
önsöz ya zıb. Prof. Sey fəd din Qə ni yev «A şıq Şa kir po ‐
e zi ya sı nın bə zi po e tik mə qam la rı» ad lı qırx sə hi fə lik
təd qi qa tı nı və aşı ğın gə ray lı, qoş ma və de yiş mə lə ri ni
ki ta ba da xil edib. Әsər də Aşıq Şa kir lə  bağ lı das ta na
bən zər iki rə va yət də yer alır. Baş dan‐ ba şa tə sir li po e ‐
zi ya nümu nə lə ri ilə do lu olan rə va yət lər Aşıq Şa ki rin
eniş li‐ yo xuş lu sə nət yo lun da çək di yi keş mə keş li əziy ‐
yət lər dən, sə nət uğur la rın dan, ilk mə həb bə tin dən söz
açır: 

Ucaboy lu, si nə mey dan, tər si nə, 
Bu işi min avan dı nə, tər si nə. 
Ax tar ma sam üzüm dönsün tər si nə, 
Od düşübdür şi rin ca na ağ la ram. 

– de yə rək uğur suz mə həb bə ti ni bə yan edir. Bo zal qan lı
Hüsey ni kömə yə ça ğı rır. Son ra lar re per tu a rı nın ən
gözəl mah nı la rın dan bi ri nə çev ri lən «Gəl di‐ qa yıt dı»
qoş ma sı nı di lə gə ti rir: 

De dim bu gəl mə yin qey ri‐ qəs di var, 
Bə zə yi, zi nə ti, zövqü, şəs ti var. 
An la dım dil bə rin, yə qin dos tu var, 
Arif ey ha mı nı bil di qa yıt dı. 

Ye ri gəl miş kən, de yək ki, Aşıq Şa kir bütün Azər ‐
bay can aşıq la rı nın sə nət kar lı ğı nı yüksək qiy mət lən di ‐
rir di. Biz bu nu Aşıq Şa ki rin Sövda lı Hə sən lə de yiş mə ‐
sin dən ba riz şə kil də görürük: 
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Sövda lı Hə sən: 
Qo pan da di lin dən «Döymə şi kəs tə», 
Qal xır ya ta ğın dan min ağır xəs tə, 
Gül ya ğır üstünə dəs tə bə dəs tə 
Gur al qış lar olur xə lə tin, ey dost. 

Aşıq Şa kir: 
Mən ki bir dam la yam, ümman dan da nış, – 
Bəy lər dən, Pə nah dan, Qur ban dan da nış, 
Xa loğ lu dan, Әk bər, İm ran dan da nış, 
Gör har da qa lıb dır Әh mə din, ey dost. 

Bu ra da və el şa i rə si mə rə zə li Ba dam Müslüm qı zı
ilə de yiş mə sin dən biz Aşıq Şa ki rin tə vazö kar lı ğı nı açıq ‐
ca görürük: 

Ba dam nə nə: 
Güvən mə var xo şa va zın, qa mə tin, 
Aşıq, el sı na ğı olur çox çə tin, 
«Biş mə mi sən», hə lə «çiy di» sə nə tin, 
Böyük im ta han lar dal da qa lıb dır. 

Aşıq Şa kir: 
Na şı qu şam, sı ğın mı şam eli nə, 
Ye ni atıl mı şam eş qin gölünə, 
Çək mə mə ni söz‐sə nə tin zi li nə, 
Biş mə mi şəm, çi yəm, ay Ba dam nə nə. 

Aşıq Şa kir qə dər mah nı la rı ürək lə ri fəth edən az sə ‐
nət kar tap maq olar. Aşı ğın «Şir van şi kəs tə si», «Sə hər‐
 sə hər», «Nə bağ bil di, nə də bağ ban», «Gəl di‐ qa yıt dı»,
«Ba la Nər giz», «Kən di miz», «Sən də gül», «Bir ba şı na
do lan dı ğım», «Boy la na‐ boy la na», «Süzə‐s üzə» ki mi
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mah nı la rı bu gün də toy lar ya ra şı ğı, aşıq la rın güvənc
və qürur ye ri dir.  

Aşıq Şa kir xalq ya ra dı cı lı ğın dan, xüsu sən də ba ya ‐
tı lar dan bol‐ bol bəh rə lən miş dir. 

Süzüb kar va nı nı get di ca van lıq, 
Yüz çı ğır san, yönü bə ri qa yıt maz. 
İl lər ötdükcə ömür gödə lər, 
Ötüb ke çən günlər ge ri qa yıt maz. 

Aşı ğın «Qa yıt maz» qoş ma sın dan mi sal gə tir di yi ‐
miz yu xa rı da kı bənd, görün xalq ba ya tı sı ilə ne cə də
səs lə şir: 

Keç di ömrüm; 
Gör ne cə keç di ömrüm. 
Ha ray la dım, dönmə di, 
Elə bil heç di ömrüm. 

Bu bir hə qi qət dir ki, ozan ‐a şıq sə nə ti xal qın öz ya ‐
ra dı cı lı ğı ol du ğun dan bu sə nə tin da şı yı cı la rı hər vaxt
xal qın içə ri sin də olur, onun se vinc və kə də ri ni bölür,
xalq isə əsl sə nət kar la rı əbə di ya şa dır. Aşıq Şa kir əbə ‐
di lik qa za nan sə nət kar lar dan idi. Za ma nın da ol ma zın
şan‐ şöhrət və nüfuz qa zan mış dı. Aşıq sə nə ti nin ilk
nüma yən də si ola raq onun Azər bay can Ali So ve ti nə
de pu tat se çil mə si (1955), az son ra «Ә mək dar mə də ‐
niy yət iş çi si» fəx ri ada la yiq görülmə si (1961) çox mət ‐
ləb lər dən xə bər ve rir. O da əla mət dar dır ki, Ali So ve ‐
tin de pu tat lıq və si qə si ni və döş ni şa nı nı aşı ğa xalq ya ‐
ra dı cı lı ğı nı, o cümlə dən də aşıq sə nə ti ni və po e zi ya sı nı
də rin dən se vən, təb liğ edən unu dul maz şa i ri miz Sə ‐
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məd Vur ğun təq dim et miş dir. Xey li müddət Kürdə mir
ra yo nun da dil ‐ə də biy yat müəl li mi iş lə miş qar da şım
Әləs gər de yir di ki, Aşıq Şa kir məc lis lər də fə xa rət lə bu
ba rə də da nı şar dı. 

Aşıq Şa kir sə nə ti nin çi çək lən di yi bir dövrdə – 1979‐cu
il də 57 ya şın da dünya sı nı də yiş di. Prof. Mə hər rəm Qa ‐
sım lı nın yaz dı ğı ki mi, «görünür, ürək lə ya şa yan lar,
ürək lə oxu yan lar, sə nə ti ni qəl bən se vən lər çox ya şa ya
bil mir lər. Həs sas duy ğu la rın fır tı na sı on la rı sə nət dər ‐
ya sın da qərq edir». La kin nə qəm. Be lə xoş bəxt sə nət ‐
kar lar heç vaxt unu dul mur, xal qın qəl bin də əbə di məs ‐
kən sa lır lar. 

Böyük mütə fək kir Cə la ləd din Ru mi nin hə qi qət dən
qay naq la nan kə la mı var dır: «Biz ölən də bi zim mə zar ‐
la rı mı zı tor paq lar da ax tar ma yın, bi zim mə zar la rı mız
aqil in san la rın qəl bin də dir». 

Düşündürücü kə lam dır. Odur ki, saz‐ söz pə rəs tiş ‐
kar la rı na, şa kir se vər lə rə üz tu ta raq de yi rəm: Şa ki rin
mə za rı nı tək cə Kürdə mir şə hər qəbi ris tan lı ğın da ax ‐
tar ma yın. Onu biz lə rə mi ras qo yub get di yi mah nı la ‐
rın da, gə ray lı və qoş ma la rın da, das tan və de yiş mə lə ‐
rin də, xal qın qəl bin də ax ta rın və ye ni dən kəşf edin. 

43



ÜZE YİRŞ ÜNAS LI ĞA 
DӘ YӘR Lİ TÖHFӘ* 

BӘKİR NӘBİYEVİN «ÜZEYİR HACIBӘYLİNİN
ÖMÜRNAMӘSİ» ӘSӘRİ MİLLİ MӘDӘNİYYӘT

HADİSӘSİ KİMİ

Aka de mik Bə kir Nə bi yev mə ni di rek to ru ol du ğu
Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tun da iş ota ğı na ça ğı ‐
ra raq se vinc lə «Üze yir Ha cı bəy li nin ömürna mə si (fraq ‐
ment lər)» əsə ri nin siq nal nüsxə si ni göstər di və de di:
«Ki ta bın əl yaz ma sı nı oxu yan da de miş din ki, ki tab çı ‐
xan ki mi mət bu at da ona rəy ya za caq san. Siq nal nüsxə ‐
si ni götür və mümkünsə onu tez ləş dir». 

Bə kir müəl li min da hi bəs tə kar, mu si qişü nas alim,
aka de mik Üze yir bə yə həsr et di yi qiy mət li əsə ri nə rəy
yaz ma ğı mə nə eti bar et di yi nə görə ürə yim də min nət ‐
dar lı ğı mı bil dir dim. 

Tə əss üf ki, sə hə ri si gün bu böyük in san haq qın da
vi da sözü yaz ma lı ol dum. Bir da ha özüm üçün «kəşf
et dim» ki, əmə lisa leh, iman lı adam lar ölümün ya xın ‐
laş dı ğı nı du yur lar. Bə kir müəl li min «mümkünsə onu
tez ləş dir» sözlə ri ni də on da dərk et dim. Yüksək mə də ‐
niy yə ti, sə li qə‐ sah ma nı, də qiq li yi, xe yir xah lı ğı ilə se çi ‐
lən, ha mı mı za örnək olan, yox lu ğu ilə qəl bi mi zə od sa ‐
lan Bə kir müəl lim dən fi zi ki ay rı lı ğı mı zın sa bah qırx
günü ta mam ola caq. Bu müddət ər zin də görkəm li ali ‐
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min f.e.d. Cə lal Məm mə do vun re dak tə si ilə «Üze yir
Ha cı bəy li nin ömürna mə si» («Şərq ‐Qərb », Ba kı, 2012,
520 səh.) ki ta bı ilə bə ra bər, «Şa ma xı tor pa ğı nın ye tir di ‐
yi böyük Azər bay can şa ir lə ri» («O zan», Ba kı, 2012, 288
səh.) əsə ri də işıq üzü gördü. 

Tə əss üf ki, Әf zə ləd din Xa qa ni, İma dəd din Nə si mi,
Se yid Әzim Şir va ni, Mir zə Әlək bər Sa bir, Ab bas Səh hət
və Mə həm məd Ha di dən bəhs edən bu əsə rin siq nal
nüsxə si ni be lə görmək ona qis mət ol ma dı. Tə səl li ni on ‐
da ta pı rıq ki, haq qın da böyük fə xa rət lə da nış dı ğı, san ‐
bal lı «Üze yir Ha cı bəy li nin ömürna mə si» ki ta bı nı gördü
və se vin ci ni həm kar la rı ilə bölüşmək im ka nı tap dı (bu ‐
nun ne cə nə şə li ol du ğu nu ya ra dı cı adam lar bi lir). 

Aka de mik Bə kir Nə bi yev çox qiy mət li, na dir fakt lar ‐
la zən gin əsə rin də möhtə şəm ya ra dı cı lıq yo lu ke çən
Üze yir bə yin ne cə böyük və na dir şəx siy yət, ina nıl maz
is te dad sa hi bi ol du ğu nu sə riş tə li, təcr übə li alim qə lə mi
ilə açıb göstə rə bil miş, üze yir se vər lə rin və təd qi qat çı la ‐
rın ürə yin cə olan tək rar sız bir əsər or ta ya qoy muş dur. 

Azər bay can mu si qişü nas lı ğı ta ri xin də ölkə nin hüdud ‐
la rı nı ya rıb bey nəl xalq are na ya çı xan, nə zə ri mu si qişü ‐
nas lı ğın zən gin üfüqlə rin də bər qə rar olan da hi bəs tə ‐
kar Üze yir Ha cı bəy li haq qın da əsər yaz maq asan iş de ‐
yil. Mə lum dur ki, Üze yir bəy dünya ya səs sa lan ilk
ope ra və ope ret ta la rı mı zın, ilk qə zəl‐ ro mans la rın, ilk
dövlət him ni nin müəl li fi, ye ni tip li ilk or ta mu si qi təh ‐
si li oca ğı nın, ilk mil li kon ser va to ri ya nın, ilk xalq çal ğı
alət lə ri an samb lı nın, ilk sim fo nik or kestr və ilk el mi‐
 təd qi qat İn cə sə nət İn sti tu tu nun tə şəbb üska rı və ya ra ‐
dı cı sı dır. Aka de mik Üze yir Ha cı bəy li, elə cə də görkəm ‐
li mu si qişü nas alim dir. Da hi bəs tə ka rın «A zər bay can
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xalq mu si qi si nin əsas la rı» mo noq ra fi ya sı onu mu si ‐
qişü nas lıq el mi mi zin ko ri fey lə ri sı ra sı na yüksəl dib. 

O, tək cə Azər bay ca nın de yil, dünya mu si qişü nas la ‐
rı nın, ko ri fey lə ri nin fəth et di yi zir və də bər qə rar ol ‐
muş dur. Üze yir bə yin si ma sın da da hi və ko ri fey sözlə ‐
ri nin mə na tu tu mu nu xüsu si vur ğu la maq, be lə he sab
edi rəm ki, mət ləb dən kə nar ol maz dı. 

Da hi o ya ra dı cı si ma dır ki, onun gördüyü işi on dan
əv vəl heç kim görmüş ol ma sın və bu, dünya sə viy yə li
na i liy yət ol sun, nə ha yət, dünya da qə bul edil sin. 

Ko ri fey isə o da hi yə de yir lər ki, o azı bir elm, sə nət,
tex ni ka sa hə sin də ye ni in ki şaf is ti qa mə ti aç sın, bu is ti ‐
qa mət də gə lə cək üçün fun da men tal əsas ya rat sın, da ‐
vam çı la rı nın ilk nəs li ni ha zır la sın. 

Yal nız ko ri fey lə rin ilk əsə ri klas si ka ya çev ri lir. Üze ‐
yir bə yin «Ley li və Məc nun» ope ra sı ki mi. 

Üze yir Ha cı bəy li görkəm li bəs tə kar, mu si qişü nas
alim ol maq la bə ra bər, həm də ya zı çı, jur na list və ic ti mai
xa dim idi. Üze yir bə yin çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı onun mi ‐
sil siz fit ri is te da da ma lik ol ma sın dan söz açır. Odur ki,
Üze yir bəy ki mi bir da hi yə, mu si qi sə nə ti mi zin ko ri fe ‐
yi nə əsər həsr et mək nə qə dər şə rəf li ol sa da, bir o qə dər
də mə su liy yət li bir iş dir. 

Üze yir Ha cı bəy li ya ra dı cı lı ğı sa hil siz ümma na bən ‐
zə yir.  

Bəs tə ka rın zən gin hə yat yo lu na, tək rar sız ya ra dı cı ‐
lı ğı na, el mi‐ pe da qo ji, ic ti mai fə a liy yə ti nə həsr olu nan
mə qa lə və mo noq ra fi ya la rı say maq la qur ta ran de yil.
Tək cə Mosk va da rus ca V.Vi noq ra do vun «Ü.Ha cı bə yov
və Azər bay can mu si qi si» (1938), S.Ko re vin «Ü.Ha cı bə ‐
yov və onun ope ra la rı» (1952), Z.Sə fə ro va nın «Ü.Ha cı ‐
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bə yo vun mu si qi və es te tik görüşlə ri» (1973) mo noq ra ‐
fi ya la rı böyük ti raj la çap olun muş dur. 

Hə lə biz Hey dər Әli yev Fon du tə rə fin dən ha zır la ‐
nıb çap edi lən «Üze yir Ha cı bəy li en sik lo pe di ya sı»,
«Üze yir Ha cı bəy li. Ömür sal na mə si (1885‐1948) və bəs ‐
tə ka rın «Bib li oq ra fi ya» sı nı de mi rik. Bütün əsər lər də
Üze yir bə yə la yiq ol du ğu qiy mət ve ril miş dir. Biz bu ra ‐
da dünya şöhrət li rus bəs tə ka rı Ti xon Ni ko la ye viç
Xren ni ko vun Üze yir bə yə həsr et di yi mə qa lə si nin son
cümlə lə ri ni ver mək lə ki fa yət lə ni rik: «Üze yir Ha cı bə ‐
yo vun mu si qi si köhnəl mək nə ol du ğu nu bil mə dən pla ‐
ne ti mi zin bir çox gu şə lə rin də səs lə nə rək in san la ra se ‐
vinc duy ğu la rı aşı la yır. Onun ya rat dı ğı ölməz me lo di ‐
ya lar böyük sə nət ka rın xa ti rə si nə, ya ra dı cı lıq hünə ri nə
par laq bir abi də ki mi hə mi şə ya şa ya caq dır». 

Üze yir bə yə həsr olun muş bütün əsər lər dən qır mı ‐
zı xətt ki mi ke çən bir fi kir var dır. Üze yir Ha cı bəy li o
na dir şəx siy yət lər dən dir ki, tək bir cə günü də sə mə rə ‐
siz keç mə yib. 

Tə sadü fi de yil dir ki, öndə ri miz Hey dər Әli yev Üze ‐
yir Ha cı bəy li nin ana dan ol ma sı nın 110 il li yi nə həsr olun ‐
muş tən tə nə li yı ğın caq da (18.09.1995) böyük mət ləb lər ‐
dən xə bər ve rən nit qin də xüsu si vur ğu la mış dır: «Üze yir
Ha cı bə yo vun ya şa dı ğı hər gün bi zim üçün qiy mət li dir». 

Aka de mik Bə kir Nə bi yev «Üze yir Ha cı bəy li nin
ömürna mə si» əsə ri üzə rin də işə baş la maz dan öncə
Azər bay can xal qı na ba şu ca lı ğı gə ti rən bəs tə ka rı mı za
həsr olu nan bütün əsər lər lə ta nış ol muş, bə zi si ni dönə‐
d önə oxu muş, qeyd lər apar mış dır. 

Bə kir müəl lim ye ni yol la ge də rək bəs tə ka rın çox zən ‐
gin hə yat və fə a liy yə ti ni təq vim üzrə əks et di rən xro no ‐
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lo ji so raq ki ta bı ha zır la yıb. Ali min «Mil yon la rın həm də ‐
mi» ad lı gi riş mə qa lə sin də göstər di yi ki mi, işin həc mi ni
nə zə rə ala raq təq vim günlə ri üzə rin də iş lə yər kən, ilk
növbə də, Üze yir  bə yin tərc üme yi‐ ha lı nın ən ta leyü klü
günlə ri, onun is ti na sız ola raq bütün ope ra və ope ret ta la ‐
rı nın ilk ta ma şa  günlə ri, bəs tə ka rın bütün əsər lə ri nin və
haq qın da nəşr edil miş mühüm ki tab la rın, el mi‐ təd qi qat
və pub li sis tik əsər lə ri nin ça pa im za lan dı ğı ta rix lər əsas
götürülmüşdür. Doğ ru dan da, mə na lı və zən gin bir
ömrün bütün təq vim günlə ri nin təd qi qi cild ‐cild ki tab la ‐
ra sığ maz dı. Məhz bu na görə də təd qi qat çı araş dır ma ya
Üze yir bə yin ömür yo lu nun yal nız iki yüzə ya xın təq ‐
vim gününü cəlb et miş dir. Ki ta bın adın da mötə ri zə için ‐
də fraq ment lər sözünün ya zıl ma sı bu nun la bağ lı dır.  

Aka de mik Bə kir Nə bi ye vin da hi Üze yir bə yə həsr
et di yi ma raq lı əsə ri da ha iki cə hə ti ilə fərq lə nir. 

Bi rin ci cə hət on dan iba rət dir ki, təd qi qat çı Üze yir
bə yin ömürna mə si ni ha zır la yar kən onun ay rı ‐ay rı əsər ‐
lə ri nin nəş ri ili ni de yil, ça pa im za lan ma ta ri xi ni əsas
götürmüşdür. Müəl lif gi riş mə qa lə sin də bu mə sə lə yə
inan dı rı cı ay dın lıq gə ti rir və göstə rir ki, Üze yir bəy ki ‐
mi böyük ta ri xi si ma ilə bağ lı ey ni il də iki və da ha çox
ki tab nəşr olu na bi lər. Odur ki, təd qi qat çı heç vaxt qa ‐
rı şıq sa lın ma sı mümkün ol ma yan ça pa im za lan ma ta ‐
ri xi ni əsas götürmüşdür. 

Müəl li fin göstər di yi ki mi, bu əsər Üze yir bə yə həsr
olun muş bə zi sor ğu ki tab la rın dan fərq li ola raq fakt la ‐
rın sa da lan ma sı, təs vi ri ilə məh dud laş mır, oçerk lər də
söhbət ge dən bütün fakt və ha di sə lə rə müəl li fin müna ‐
si bə ti ni əks et di rir, bu na görə də izah lı ömürna mə sə ‐
ciy yə si da şı yır. 
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Tək cə 1‐ci oçer ki, Üze yir bə yin ana dan ol ma təq ‐
vim gününü götürüb təh lil et dik də müəl li fin haq lı ol ‐
du ğu nu əya ni şə kil də görürük. Bu oçerk də Üze yir bə ‐
yin ata sı Әb dülhüseyn bəy dən, ana sı Şi rin bə yim xa ‐
nım dan, Üze yir bə yin qar daş la rı və ba cı la rın dan, Şu ‐
şa nın ta ri xin dən, Va qi fin ba şı na gə lən lər dən, bütün
Qaf qa zın mu si qi Mək kə si Şu şa dan, onun ye tir di yi Qa ‐
sım bəy Za kir, Xur şid ba nu Na tə van, Mir Möhsün Nəv ‐
vab, Nə cəf bəy Və zi rov, Әb dürrə him bəy Haq ver di ‐
yev, Süley man Sa ni Axun dov, Fi ri dun bəy Köçər li, Yu ‐
sif Və zir Çə mən zə min li, Lə tif Kə ri mov, Cə lal Qar yağ ‐
dı ki mi ta ri xi şəx siy yət lər dən söz açır. Bir çap və rə qi
həc min də olan bu oçerk də müəl lif Üze yir bə yin Şu şa ‐
da do ğul muş da vam çı la rı və ye tir mə lə rin dən if ti xar la
bəhs edir. Zülfüqar Ha cı bə yov, Fik rət Әmi rov, Ni ya zi,
Әf ra si yab Bə dəl bəy li, Sol tan Ha cı bə yov, Әş rəf Ab ba ‐
sov, Za kir Ba ğı rov, Süley man Әləs gə rov ki mi məş hur ‐
la rın adı nı çə kir. Fə xa rət lə Cab bar Qar yağ dı, Se yid Şu ‐
şins ki, Xan Şu şins ki, Zülfü Adıgö zə lov, Bülbül, Rə şid
Beh bu dov, Sa dıx can, Qur ban Pi ri mov, Mə şə di Cə mil
Әmi rov ki mi görkəm li sə nət kar la rı mı zın mu si qi mə ‐
də niy yə ti mi zin pla ne ti miz də ya yıl ma sın da gördüyü
mi sil siz xid mət lər dən da nı şır. 

Təd qi qat çı nın əsə ri ni hə yə can sız, fik rə qərq ol ma ‐
dan oxu maq ol mur. Elə götürək, əsə rin Üze yir bə yin
ki çik qar da şı Cey hun Ha cı bəy li ilə bağ lı his sə si ni. 1919‐cu
il dən dünya sı nı də yiş di yi 1962‐ci ilə qə dər Fran sa da
müha cir hə ya tı sürən, və tən həs rə ti çə kən Cey hun bəy
bir an be lə Azə r bay ca nı unut ma mış, hət ta fran sız ca
«Qa ra bağ di a lek ti və folk lo ru» ad lı mo no qra fi ya çap
et dir miş di. Әsə ri f.e.n. Bay ram Ağa yev tərc ümə et miş
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və əsər 1999‐cu il də Ba kı da «O zan» nəş riy ya tın da Bə ‐
kir müəl lim və mütər ci min gi riş mə qa lə si ilə çap olun ‐
muş dur. Cey hun bəy Pa ris də iki hə yat ya şa yır dı: bir
re al Pa ris hə ya tı nı, bir də özünün qu rub‐ya rat dı ğı nis ‐
gil lər dən, güman lar dan və xa ti rə lər dən iba rət Və tən
hə ya tı nı. Təd qi qat çı Cey hun bə yin və tən xif fə ti ni, və ‐
tən həs rə ti ni ne cə də də qiq ifa də edə bil miş dir. Və tən
həs rə ti heç nə ilə müa li cə olun ma yan sa ğal maz bir ya ra ‐
dır. Və tən həs rə ti in sa nın qəl bi ni, ru hu nu, vücu du nu elə
çul ğa yır ki, elə kövrəl dir ki, hər gün, hər sa at ürə yin in ti ‐
zar da, qu la ğın səs də olur. 

Mə nə aka de mik Bə kir Nə bi ye vin bu qiy mət li əsə ri ‐
nin əl yaz ma sı nı oxu maq və mət bu at da çap olu nan mək ‐
tub la min nət dar lı ğı mı və ar zu la rı mı bil dir mək qis mət
olub. Hə min mək tu bu bu ra da ver mə yi müna sib bil dim: 

«Hörmət li Bə kir müəl lim! 
Sağ lı ğın da klas sik lə şən, Azər bay can xal qı nın if ti xa ‐

rı, da hi şəx siy yət «Üze yir Ha cı bəy li nin ömürna mə si»
ki ta bı nı zın əl yaz ma sı nı oxu yub qur tar dım. Üç il üzə ‐
rin də sə ra sər iş lə di yi niz bu möhtə şəm əsə rin kor rek tu ‐
ra sı nı 10 günə zor la ta mam la dım. Ki ta bı oxu yub qur ‐
ta ran da in cə sə nət sa hə sin də çox az bi li yə ma lik ol du ‐
ğu mu dərk et dim. So vet sis te mi nin dəh şət lə ri ni bir da ‐
ha ya şa dım. 

Nə yax şı ki ki ta bın əl yaz ma sı nı mə nə eti bar et di niz.
Çox şey öyrən dim. Bir mə sə lə mə nə qa ran lıq qal dı.
De yi lən lə rə görə, Fi ri dun bəy Gən cə də öldürülən də
Nə ri ma nov Üze yir bə yi öz evi nə gə ti rir ki, ona to xun ‐
ma sın lar. Tə əss üf ki, Üze yir bəy lə Nə ri ma no vun müna ‐
si bət lə ri ba rə də ki ta bı nız da elə bir mə lu ma ta rast gəl ‐
mə dim. Çox is tər dim Azər bay ca nın ağır vaxt la rın da
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hər iki si Ba kı da fə a liy yət göstə rən bu iki ta ri xi şəx siy ‐
yə tin müna si bət lə ri nə da ir ki ta bı nız da nə sə olay dı.
Mən bu ba rə də pro fes sor Pa şa Әfən di ye vin «A zər bay ‐
can şi fa hi xalq ədə biy ya tı» («Ma a rif», 1992, səh.  380)
ki ta bın da ma raq lı bir mə lu mat oxu mu şam: 

«1913‐cü il də Ü.Ha cı bə yov «Әs li və Kə rəm» ope ra sı ‐
nı yaz mış dır. Ope ra tez bir za man da ta ma şa çı la rın rəğ ‐
bə ti ni qa zan dı… N.Nə ri ma nov ope ra ya re sen zi ya yaz ‐
dı. Ü.Ha cı bə yo vun is te da dı nı yüksək qiy mət lən dir di,
xüsu si lə xalq ya ra dı cı lı ğı na həs sas və da hi ya nə müna si ‐
bət N.Nə ri ma no vu hey ran qoy du. N.Nə ri ma nov ope ra ‐
nın əsa sı na qo yu lan das tan dan söhbət aç dı, xalq ide al ‐
la rı nın böyüklük və ülvi li yi ni hey rət lik lə şərh et di». 

Də rin hörmət və eh ti ram la
Qə zən fər Pa şa yev 

Ba kı – 14.02.11» 

Mə qa lə ni yaz maq üçün aka de mik Bə kir Nə bi ye vin
«Üze yir Ha cı bəy li nin ömürna mə si» ki ta bı nı bir da ha
diq qət lə oxu yub qeyd lər edən də sözlə de yil mə yə cək
bir məm nun luq, qürur və ra hat lıq his si ke çir dim. Bir
da ha o qə na ə tə gəl dim ki, böyük şəx siy yət lər ba rə də
mötə bər sözü böyük hə yat təcr übə si, də rin bi li yi, mötə ‐
bər sözü de mə yə mə nə vi haq qı olan adam lar de yən də
da ha mötə bər olur. 

Aka de mik Bə kir Nə bi ye vin əsə ri gözlə nil məz son ‐
luq la, ar zu və is tək lə bi tir. Bir ne çə sə tir dən iba rət «Son
söz»də müəl lif ya zır: «Üze yir bə yin ömürna mə si nə bu ‐
ra da xi tam ver dim. Am ma ki tab ta mam lan ma mış qal ‐
dı… Çünki onun son sə hi fə lə rin də ya zıl maq üçün
növbə si ni gözlə yən bir oçer kin ye ri görünür. Hə min
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oçerk bəs tə ka rın do ğul du ğu, bo ya‐ ba şa çat dı ğı, dünya ‐
ya pər vaz lan dı ğı Şu şa şə hə ri er mə ni iş ğal çı la rın dan
azad edil dik dən son ra ya zı la caq dır. Ora da hökmən
göstə ri lə cək dir ki, bu müna si bət lə Azər bay can Dövlət
sim fo nik or kest ri özünün tam he yə ti ilə Şu şa nın əf sa ‐
nə vi gözəl lik gu şə si olan Cı dır düzündə, ha va şə ra i ti ‐
nin ne cə ol ma sın dan ası lı ol ma ya raq, Üze yir bə yin
«Ko roğ lu» ope ra sı nın qə lə bə ahən gi ilə lən gər lə nən
uver türa sı nı xüsu si şövqlə çal mış, bu nun la da bütün
dünya ya, o cümlə dən na mərd qon şu mu za bir da ha
elan edil miş dir ki, Azər bay ca nın haqq işi qa lib gəl miş,
onun əra zi bütövlüyü bir də fə lik tə min edil miş dir». 

Ar zu ar zu dan do ğur – de yir lər.  
Bə kir müəl li min ən böyük ar zu la rın dan bi ri də

«Üze yir Ha cı bəy li nin ömürna mə si» ki ta bı nı ya zıb qur ‐
tar maq idi. Şükürlər ol sun ki, böyük ya ra dan im kan
ver di ki, Bə kir müəl lim bu gə rək li əsə ri bi tir sin. Kim
bi lir, bəl kə də, bu əmə lisa leh, iman lı şəx siy yət ya ra ‐
dan dan möhlət is tə yib miş. Mə lum olan odur ki, aka ‐
de mik Bə kir Nə bi ye vin bu əsə ri üze yirş ünas lı ğa də ‐
yər li töhfə dir. 
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SÖHBӘT MӘ NӘ VİY YAT 
ALӘ Mİ NDӘN  GE DİR *

Folk lor dan söz düşən də gözlə rim önünə ilk ola raq
ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zin if ti xa rı Ya şar Qa ra ye vin
ta ri xi sözlə ri gə lir: «Ә sa tir və ba ya tı da, na ğıl və das tan ‐
da əbə di lə şən, can lı yad da şa çev ri lən, heç kə sin so yu nu,
əs li ni, za tı nı unut ma ğa qoy ma yan, onu par ça lan maq ‐
dan xi las edən, şüur da, düşüncə də, mə nə viy yat da xal ‐
qın bütövlüyünü tə min edən folk lor dur». Bir az da də ri ‐
nə get sək, çə kin mə dən de yə bi lə rik ki, folk lor, sözün
hə qi qi mə na sın da, xal qın ru hu, psi xo lo gi ya sı, ta ri xi dir.
Onun is tək və ar zu la rı nın, tə səvv ür və tə fəkk ürünün,
mə nə vi alə mi nin güzgüsü, tükən məz in ci lər xə zi nə si ‐
dir. Bir sözlə, folk lor xal qın ən böyük mil li sər və ti dir.
Bu ba xım dan, folk lorş ünas lıq el mi mi zə dövlə tin da im
qay ğı göstər mə si tə sadü fi de yil dir. «Ki ta bi‐ Də də Qor ‐
qud »un 1300 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si, iki cild lik
«Də də Qor qud en sik lo pe di ya sı» nın ça pı, ana lo qu ol ‐
ma yan Folk lor İn sti tu tu nun ya ra dıl ma sı, ta nın mış folk ‐
lorş ünas alim Mə hər rəm Qa sım lı nın Dövlət müka fa tı ‐
na la yiq görülmə si, Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu ‐
tun da şöbə nin, uni ver sitet lər də folk lor ka fed ra la rı nın
fə a liy yə ti de yi lən lə rə da yaq olur. On la rın ara sın da Ba ‐
kı Dövlət Uni ver si te ti nin sə mə rə li fə a liy yə ti ilə se çi lən
Şi fa hi xalq ədə biy ya tı ka fed ra sı da var dır. Bu il ka fed ‐
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ra nın folk lorş ünas lıq el mi mi zə töhfə et di yi iki əsə ri
xüsu si vur ğu la maq is tə yi rəm. On lar dan bi ri AME A‐ nın
müxbir üzvü, mər hum Azad Nə bi ye vin, hə qi qə tən də,
çox qiy mət li «A zər bay can da Nov ruz» («Çı raq», 2012,
272 səh.) əsə ri, ikin ci si isə fi lo lo gi ya üzrə fəl sə fə dok to ru
Sə hər Oru co va nın «A zər bay can folk lo ru nun top lan ma,
tərc ümə və nəşr prob lem lə ri» (Ba kı, «Elm və təh sil»
nəş riy ya tı, 2012, 536 səh.) mo noq ra fi ya sı dır.

Hə qi qət na mi nə de yək ki, AME A‐ nın müxbir üzvü,
mər hum Azad Nə bi ye vin rəh bər li yi ilə bu ka fed ra da
böyük iş lər görülüb. Bu gü nlər də ka fed ra da fi lo lo gi ya
üzrə fəl sə fə dok to ru Al maz Hüsey no va nın «A zər bay ‐
can müha ci rət folk lorş ünas lı ğı» mövzu sun da dok tor ‐
luq dis ser ta si ya sı ta nın mış folk lorş ünas alim lə rin iş ti ‐
ra kı ilə müza ki rə edi lə rək müda fi ə yə bu ra xıl mış dır.
Ka fed ra nın apa rı cı müəl lim lə ri, fi lo lo gi ya üzrə fəl sə fə
dok tor la rı Ülkər Nə bi ye va və Sə hər Oru co va nın dok ‐
tor luq dis ser ta si ya la rı nın müza ki rə yə təq dim edil mə si
ka fed ra nın po ten si a lın dan xə bər ve rir. 

Folk lorş ünas alim Oru co va 2002‐ci il də mə nim də üzv
ol du ğum Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tun da «A zər ‐
bay can folk lo ru nun rus di li nə tərc ümə prob lem lə ri nin
özünə məx sus lu ğu (1980‐1990)» mövzu sun da na mi zəd ‐
lik dis ser ta si ya sı müda fiə edən də, onun bi lik sə viy yə si,
tə fəkk ürü folk lo ru mu za də rin bə ləd li yi və mə həb bə ti,
göstə rir di ki, o, əl də olu nan lar la ki fa yət lən mə yə cək. Fik ‐
rim də ya nıl ma mış dım. Hə qi qə tən də, Sə hər Oru co va ke ‐
çən on il ər zin də folk lorş ünas lıq sa hə sin də də yər li və
diq qət çə kən iş lər görüb. Ali min be şi xa ri ci ölkə lər də çıx ‐
maq la 30‐dan ar tıq mə qa lə si nin çap edil mə si, Folk lor İns   ‐
ti tu tu nun di rek to ru, ta nın mış folk lorş ünas alim, fi lo lo gi ‐
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ya üzrə el mlər dok to ru Mux tar İma no vun el mi re dak tə si
ilə tə zə cə işıq üzü görmüş «A zər bay can folk lo ru nun top ‐
lan ma, tərc ümə və nəşr prob lem lə ri» mo noq ra fi ya sı de ‐
yi lən lə rə da yaq olur. Do sent S.O ru co va nın üç fə sil dən
iba rət fun da men tal əsə ri, de mək olar ki, onun dok tor luq
dis ser ta si ya sı nı tam əha tə edir. Mo noq ra fi ya nın «A zər ‐
bay can folk lo ru nun tərc ümə ta ri xin də XIX əsr tərc ümə
pro sesi nin ro lu və tərc ümə prin sip lə ri» ad lı I fəs li dörd
əsas lı bölmə dən iba rət dir. Bu bölmə lər də folk lo ru mu zun
rus di li nə tərc ümə ta ri xin də XIX əsr tərc ümə pro se si nin
mövqe yin dən, folk lor nümu nə lə ri nin janr lar üzrə top ‐
lan ma sı, nəş ri, tərc ümə si işin də «SMOMP K» məc mu ə si ‐
nin vax ti lə ha zır la dı ğı el mi‐ nə zə ri prin sip lər dən, on la rın
son ra kı mər hə lə lər də ənə nə ki mi da vam et di ril mə sin dən
və ümu miy yət lə, folk lo run tərc ümə nə zə riy yə sin dən bəhs
edi lir. De mək la zım dır ki, bu fəs lin, elə cə də mo noq ra fi ‐
ya da yer alan baş qa fəs il lə rin el mi cə hət dən uğur lu alın ‐
ma sın da ali min ana di li ilə ya na şı, rus di li ni də mükəm ‐
məl bil mə si böyük rol oy na mış dır.  

Әsə rin II fəs li «SMOMP K» və XIX əsr Azər bay can
mil li‐ mə nə vi folk lor lay la rı ad la nır. Bu ra da hər bi ri ay ‐
rı ca fəs lə bə ra bər yed di bölmə də folk lor mə sə lə lə ri təd ‐
qi qa ta cəlb olu nur. XIX əs rdə Azər bay ca nın müxtə lif
re gi on la rın da, xüsu sən də Şa ma xı və Səl yan bölgə lə ‐
rin də, Şa ma xı qə za sı na aid Al tıağac kən din də top lan ‐
mış mil li ‐et noq ra fik folk lor la yı, elə cə də İrə van şə hə ‐
rin də yer alan to po nim, et no nim, hid ro nim və an tro ‐
po nim lər, inanc lar, sı na ma lar, mə ra sim və bay ram la ra
xüsu si diq qət ye ti ri lir. 

Mo noq ra fi ya nın III fəs lin də bütövlükdə folk lo ru ‐
mu zun «SMOMP K»‐da nəşr olu nan li rik janr la rın dan,
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on la rın top lan ma sı, tərc ümə si və nəş ri prob lem lə rin dən
bəhs edi lir. Bu ra da ba ya tı lar dan, ba ya tı şə kil li şe ir lər ‐
dən, vəs fi‐ hal lar dan, ağı lar dan, sa ya çı nəğ mə lə rin dən,
lay la lar dan, xalq mah nı və nəğ mə lə rin dən, şi kəs tə xalq
mah nı la rın dan, tap ma ca lar dan, elə cə də epik‐ li rik növə
da xil olan ata lar sözlə rin dən bəhs edi lir.

Ye ri gəl miş kən, xüsu si qeyd edil mə li dir ki, «Qaf qaz
əra zi lə ri və xalq la rı nın təs vi ri nə da ir ma te ri al lar top lu ‐
su» – SMOMP K» (Sbor nik ma te ri a lov dlya opi sa niy
mest nos tey i plem yon Kav ka za) məc mu ə sin də et no ‐
 qra fi ya ya, ar xe o lo gi ya ya, coğ ra fi ya ya, ta ri xə, əha li nin
tə sərr üfat və pe şə‐ məş ğu liy yə ti nə, di ni eti qad la rı na,
fa u na və flo ra ya, təh sil və tər bi yə mə sə lə lə ri nə qə də ‐
rin cə yer ay rıl sa da, bu ra da şi fa hi xalq ədə biy ya tı
nümu nə lə ri əsas ye ri tu tur. Bu məc mu ə, de mək olar
ki, si ya sət dən kə nar idi. Odur ki, 1881‐ci il də ilk sa yı
Tif lis də çı xan məc muə 1929‐cu ilə qə dər fə a liy yə ti ni da ‐
vam et dir miş və çox mühüm iş lər görmüşdür. Tə əss üf
ki, bu və ya di gər də rə cə də bu zən gin məc  mu ə yə müra ‐
ci ət edil sə də, in di yə ki mi «SMOMP K» məc mu ə si nə
iki na mi zəd lik dis ser ta si ya sın dan baş qa elə bir təd qi ‐
qat işi həsr olun ma mış dır. Məhz bu na görə də folk ‐
lorş ünas Sə hər Oru co va nın mo noq ra fi ya sı ori ji nal lı ğı
ilə se çi lir və böyük el mi əhə miy yət kəsb edir. Mə lum ‐
dur ki, folk lor xal qı mı zın ta ri xi ni, in ki şaf mər hə lə lə ri ‐
ni, hə yat tər zi ni, dünya ba xı şı nı, et noq ra fi ya sı nı, adət ‐
ə nə nə si ni, inam və eti qa dı nı və s. əks et di rən müstəs na
də yə rə ma lik bir xə zi nə dir. 

Bu xə zi nə də uzaq keç miş lər lə bağ lı ha di sə lə rə, hət ta
unu du lub get miş, ha fi zə lər dən si lin miş ta ri xi hə qi qət lə ‐
rin güclə se zi lə bi lən iz lə ri nə be lə tə sadüf edi lir. Odur

56



ki, təd qi qat çı lar bu mə nə vi in ci lə rə is ti nad edir, on la rın
va si tə si ilə müəy yən ha di sə lə rin iz lə ri ni və köklə ri ni ax ‐
ta rır lar. Bu ba xım dan, «SMOMP K» məc mu ə si nin gördüyü
işin miq ya sı və sa hil siz ümma na bən zər Azər bay can şi ‐
fa hi xalq ədə biy ya tı nın gə rək li lik də rə cə si haq qın da tə ‐
səvv ür ya rat maq üçün ata lar sözü və mə səl lər dən gə tir ‐
di yim bir cə mi sal la ki fa yət lə nə cə yəm. Ta rix çi ata lar sözü
və mə səl lə ri qə dim ta ri xə, ta ri xi ha di sə lə rə da ir mə lu ‐
mat ba xı mın dan, hüquqş ünas on la rı xalq hə ya tı nın ya ‐
zıl ma mış qa nun la rı ba xı mın dan, et noq raf ata lar sözü və
mə səl lə ri unu du lub get miş adət‐ənə nə lə rin hifz olu nub
sax lan dı ğı xə zi nə ba xı mın dan qiy mət lən di rir. Fi lo sof
ata lar sözü və mə səl lər va si tə si ilə xal qın düşüncə tər zi ‐
ni öyrən mə yə, mən tiq alə min də ye ri ni dürüstləş dir mə ‐
yə can atır. Dil çi isə on la ra in san nit qi nin in ki şaf pil lə lə ‐
ri ni, di lin lek sik‐ qram ma tik qay da‐ qanun la rı nı təd qiq
et mək işin də əvəz siz mən bə nöqte yi‐ nə zə rin dən ya na ‐
şır. Odur ki, ata lar sözlə ri və mə səl lə ri ta ri xi sə nəd lər də
ad lan dır maq olar. Bu ba xım dan folk lo ru mu zun bütün
janr la rı ta ri xə yol daş lıq edən mə nə vi də yər lər mən bə yi ‐
dir – de sək səhv et mə rik. Folk lor xal qın alın maz qa la sı,
əbə di ya şar abi də si dir. Bu abi də nin da ha möhkəm, da ha
möhtə şəm ol ma sın da bir kər pic qo ya nın da, min kər pic
qo ya nın da zəh mə ti təq dir lə yad edil mə li dir. Mən folk ‐
lorş ünas alim Sə hər Oru co va nın mo noq ra fi ya sı nı, hər
şey dən əv vəl, bu ba xım dan də yər lən di ri rəm.  

Әmin lik lə de yə bi lə rəm ki, folk lorş üna sın bu əsə ri
hər za man təq dir lə yad edi lə cək və onu bir alim ki mi
ya şa da caq dır. 
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HӘ DӘR 
YA ŞAN MA YAN ÖMÜR*

Şə ki nin şöhrə ti və sər və ti lə ti fə lə rin tə mən na sız top ‐
la yı cı sı, tər tib çi si və nəşr edə ni ki mi ta nı dı ğı mız Hik mət
Әb dülhə li mo vun ye ni cə çap dan çı xan «Daş dan su çı xar
ki mi.. .» (Ba kı, «A post roff» nəş riy ya tı, 2012, 428 səh.) çox
ma raq lı və san bal lı ki ta bı onun sə riş tə li qə ləm sa hi bi ol ‐
du ğu nu bir da ha göstər di. Oxu cu lar və təd qi qat çı lar bu
zəh mət keş in sa nı «Şə ki nin gülüş çə lən gi», «Saa qu zu kə ‐
sə rəm», «Şə ki lə ti fə lə ri», «Şə ki gülmə cə lə ri» ki tab la rın ‐
dan yax şı ta nı yır lar. Azər bay can folk lorş ünas la rı ara sın ‐
da adı tez‐ tez, həm də hörmət və eh ti ram la çə ki lən Hik ‐
mət Әb dülhə li mo vu «Şə ki lə ti fə lə ri», Şə ki lə ti fə lə ri ni isə
Әb dülhə li mov məş hur laş dır mış dır – de sək hə qi qət dən
kə nar ol maz. O, Şə ki lə ti fə lə rin dən elə bir çə ləng hörmüş,
elə bir abi də ucalt mış dır ki, və tə ni mi zin hər gu şə sin dən
görünür. Bu, sə bəb siz de yil dir. Şə ki li lə rin xə mi ri lə ti fə
ilə yoğ ru lub. Şə ki Azər bay ca nın Qab ro va sı dır. 

Şə ki yə güza rı düşüb ora da bir ne çə gün qa lan hər
kəs ay dın ca görə bi lir ki, müdrik lik məh su lu olan lə ti ‐
fə lər ora da gündə lik tə lə bat ha di sə si dir. 

Şə ki lə ti fə lə ri ni top la yıb bi zə ər mə ğan edən Hik mət
müəl lim əs lən şə ki li dir.  

Şüur lu hə ya tı bo yu dövlət ida rə lə rin də vic dan la ça ‐
lı şan, və zi fə bor cu nu ye ri nə ye ti rən, «Qır mı zı əmək
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bay ra ğı», «Şə rəf ni şa nı», «Şöhrət or de ni» ilə təl tif edi ‐
lən Hik mət Әb dülhə li mov heç vaxt folk lor dan ay rıl ‐
ma yıb, onun la ya şa yıb. Ahıl çağ la rın da be lə folk lo ra
olan son suz mə həb bə ti azal ma yıb, ək si nə, folk lor ş ü ‐
nas   lıq fə a liy yə ti nin ye ni mər hə lə si baş la yıb. AME A‐ nın
Folk lor İn sti tu tu nun «A zər bay can folk lo ru an to lo gi ya ‐
sı se ri ya sın dan: «Şə ki folk lo ru» (I cild, 2000, 496 səh.
(or taq lı), II cild, 2002, 472 səh; III cild, 2009, 536 səh.)
Hik mət müəl li min yu xu suz ge cə lə ri nin məh su lu dur.
Məhz bu na görə də müəl li fin ye ni ki ta bın da biz folk ‐
lorş ünas Әb dülhə li mov la ədə biy yatş ünas Әb dülhə li ‐
mo vu qo şa görürük. Bir yan dan görürük ki, da mar la ‐
rın da axan can lı qan yad da şı – folk lor onu ne cə müdrik ‐
ləş di rib, baş qa bir yan dan onun ədə biy yatş ünas ki mi
ye tiş mə sin də «Ünsiy yət körpüsü», «Müdrik si nə dəf ‐
tər», «Bir ömrün sal na mə si» ki mi ki tab la rı nın az rol
oy na ma dı ğı nın şa hi di olu ruq. Şübhə siz, onun Azər ‐
bay can Ya zı çı lar Bir li yi nə üzv se çil mə sində bu fak tor
az rol oy na ma mış dır.  

«Daş dan su çı xar ki mi.. .» əsə ri (Şə ki də bu ifa də saf,
pak in san lar la bağ lı iş lə nir) müəl li fin keç di yi ömür yo ‐
lu və vic da nı qar şı sın da he sa ba tı dır. Hik mət müəl li ‐
min sə mi mi eti ra fı oxu cu nu inan dı rır: «Ya şı mın bu
qürub ça ğın da and içə bi lə rəm ki, bütün şüur lu hə ya ‐
tım bo yu vic da nı mın sə si nə qu laq as mış, onun la he ‐
sab laş mış, qar şı sın da he sa bat ver mi şəm. Bu gün də
onun qar şı sın da al nıaçıq, üzüağam».  

Sa də, təm tə raq dan uzaq bir ömür sürən Hik mət
müəl lim oxu cu lar və in san lar ara sın da yax şı ad ‐san
qa zan mış dır. Bu nu isə yax şı əməl lər sa yə sin də əl də et ‐
mək olur. 
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Müəl li fin xa ti rə lə rin dən, düşüncə lə rin dən söz açan
əsər, tə vazö kar ca sı na de yil miş sözlər lə baş la yır: 

«Ömrün yed din ci aşı rı mı nı ke çən dən son ra, qürub
ça ğın da ya şa dı ğım hə ya tın sal na mə si ni qə lə mə al maq
qə ra rı na gəl dim. Әs lin də, bu fi kir mən də tə zə ya ran ‐
ma mış dır (17 iyul 2009‐cu il də Hik mət müəl li min
70 ya şı ta mam olub). Za man‐ za man bu fik rə düşür,
son ra isə nə de yər lər, nə fi kir lə şər lər, görə sən, bu əməl ‐
də də bir şöhrət pə rəst lik izi ax tar maz lar və s. müla hi ‐
zə lər lə tə xi rə sa lır, özümdən uza q laş dır ma ğa ça lı şır ‐
dım». Nə yax şı ki Hik mət Әb dülhə li mov L.N.Tols to ‐
yun «ça lı şın ət raf da kı la rın müla hi zə lə ri, rəy lə ri, fi kir ‐
lə ri yükünü da şı maq dan azad olun, görün bu za man
nə qə dər yüngüllə şə cək si niz» müdrik kə la mın dan və
Ko lum bi ya ya zı çı sı Q.Mar ke sin «Hə yat in sa nın ne cə
ya şa dı ğı de yil, onu ne cə xa tır la dı ğı və başqa la rı na an ‐
lat maq mə ha rə ti dir» fik rin dən nə ti cə çı xa ra raq qə lə ‐
mi ni me mu ar jan rın da sı na mış dır. Mə lum hə qi qət dir
ki, me mu ar ədə biy ya tı biz də ar zu o lu nan sə viy yə də
de yil dir.  

Ki ta bın ən böyük mə ziy yət lə rin dən bi ri on dan iba ‐
rət dir ki, yed di onil li yi ar xa da qo yan, təcr übə li müəl lif
ol duq ca fay da lı olan xa ti rə lə ri ni, düşüncə lə ri ni bə zək‐
 düzək siz, ol du ğu ki mi oxu cu lar la bölüşür. Müdrik kə ‐
lam lar, gə rək li məs lə hət lər, in sa nı düşünüb‐da şın ma ‐
ğa sövq edən ib rə ta miz lik əsə rin ana xət ti ni təş kil edir.
Mə sə lən, müəl li fin şöhrət da lın ca qaç ma ğın acı nə ti cə ‐
lə ri ba rə də fi kir lə ri ni oxu yan, az ‐çox düşünmə yi ba ca ‐
ran hər kəs cid di ib rət dər si götürər. Şöhrə tin od dan
da qor xu lu ol du ğu nu di lə gə ti rən müəl lif məş hur «Xaç
ata sı» fil min də baş ro lun ifa çı sı, «Os kar» müka fa tı la u ‐
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re a tı, İta li ya əsil li Al fre do Ceyms Pa çi no nun sözlə ri ni
ya da sa lır: «Şöhrət nar ko ti ka qə bul et mək ki mi bir şey ‐
dir, o, əv vəl cə in sa nı göyün yed din ci qa tı na qal dı rır,
son ra isə gup pul tu ilə ba şı aşa ğı sa lır». 

Müəl lif bu nun la ki fa yət lən mə yə rək Ko lum bi ya ya ‐
zı çı sı Qab ri el Qar sia Mar ke sə də müra ci ət edir. Bütün
dünya da ad qa za nan görkəm li ya zı çı ya zır dı ki, şöhrət
də li sov at ki mi dir. Әgər be lə atın ci lo vu nu və şöhrə tin
ipi ni boş bu rax san, vay ha lı na. 

Ki tab da Hik mət müəl lim mə ni də hə mi şə düşündürən
bir mə sə lə dən ge niş söz açır. O, So vet qu ru lu şu nun mə ‐
lum ne qa tiv, hət ta kütlə vi ci na yət fakt la rı ilə ta ri xə
düşmüş cə hət lə ri ni eti raf et mək lə bə ra bər, So vet üsul
ida rə si ni bir tə rəf li, qə rəz li, yal nız qa ra bo ya lar la, zülmət
im pe ri ya sı ki mi qə lə mə ve rən lə rə eti raz sə si ni ucal dır.
Aka de mik Abel Mə hər rə mov dan bir cə mi sal gə tir mək ‐
lə fik ri ni ta mam la yır: «Biz so vet təh sil gə mi lə rin də dünya
oke an la rın da üzürdük». Bu, hə qi qə tən də, be lə dir. Güney
Azər bay can da 30 mil yon dan ar tıq qar daş‐ ba cı mı zın ana
di lin də bir cə mək tə bi də yox dur. Biz də isə el m‐təh sil,
in cə sə nət və baş qa sa hə lər də əl də olu nan uğur la rı say ‐
maq la qur ta ran de yil. 

Müəl li fin «Mad di du ru mun in di kin dən qat‐ qat ağır
ol ma sı na bax ma ya raq, o dövrün in san la rı nın bir‐ bi ri nə
olan tə mən na sız qar şı lıq lı sə da qə ti ni, kömək li yi ni, ürə ‐
yi ya nan lı ğı nı, in di həs rə tin də ol du ğu muz can lı ünsiy ‐
yə ti ni, əsl in sa ni müna si bət lə ri ni yad da şım da əziz xa ti ‐
rə ki mi sax la yı ram» fik ri də eti raz do ğur mur, ək si nə,
yaş lı adam lar da həs rət his si oya dır. 

Ki ta bın «Yet miş il lik ömrün xa ti rə dəf tə ri» bölümündə
nə lər yox dur?! İki qız ata sı nın eti raf la rı na fi kir ve rin:
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«U şaq la rı mın az ol ma sı nı şəx si hə ya tım da bu rax dı ğım
ən böyük, ba ğış la nıl maz səhv he sab edi rəm». Bə zi gənc
ai lə lə rə bun dan böyük, ib rətg ötürücü söz de mək çə ‐
tin dir. Elə cə də «İn san la ra yax şı lıq edər kən on la rın bu ‐
na la yiq olub ‐ol ma ma la rı nın fər qi nə var ma mı şam» kə ‐
la mı da ib rə ta miz dir.  

Bu bölmə də yer alan hər baş lıq dan son ra bir hik ‐
mət li kə lam ve ri lir. Mə sə lən: «Dağ lar dan əzə mət li yal ‐
nız dağ lar ola bi lər» və ya «Güzə ran ən böyük bə la dır,
o in sa nı ayaq la rın dan asa raq edam edir» və s. 

İn san xa ti rə lər də ya şa yır – de yən lər haq lı dır lar. Hik ‐
mət müəl lim də bu fi kir də dir. Fik ri nin doğ ru lu ğu nu
sübu ta ye tir mək üçün Qə dim Çin mütə fək ki ri Kon fut ‐
si yə müra ci ət edir: «İn san dünya sı nı də yiş di yi za man
yox, onu son xa tır la ya caq adam ölən də ölür». Bu kə la ‐
ma bən zər müdrik kə la ma hə lə Çin mütə fək ki ri nin
Azər bay can da o qə dər də ta nın ma dı ğı vaxt lar da, 40‐
50 il bun dan əv vəl pro fes sor Ab bas Za ma nov dan də fə ‐
lər lə eşit miş dim. O, lə ya qət li bir in sa nı son mən zi lə yo ‐
la sa lan da de yər di: «Sağ ol, a fi lan kəs! ». Mə na sı nı so ‐
ru şan da de yər di ki, o ölmə yib, o bi zim lə dir. Yax şı
adam lar ölmürlər. On lar ne çə ki, biz va rıq, bi zim qəl ‐
bi miz də ya şa yır lar. 

Ki tab dan ha sil olan qə na ət lər dən bi ri də Hik mət
müəl li min həd dən ar tıq müta li ə li ol ma sı dır. Müəl lif
bu müna si bət lə ya zır: «Ömrüm bo yu öyrən mə yə, özümü
ta nı ma ğa, dərk et mə yə səy göstər mi şəm, ki tab lar dan
bəh rə lən mi şəm. Elm, mə nə viy yat mən bə yi ki mi ki tab ‐
la ra inan mış, on la ra səc də et mi şəm». Ma raq lı dır ki, o,
bu ra da av toq raf la hə diy yə olun muş ki tab la rı sa da la ‐
yır, ki tab lar dan və müəl lif lər dən bəhs edir. İnam və
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iman sa hi bi olan Hik mət müəl lim aka de mik V.Məm ‐
mə də li ye vin «Qu ra ni‐Kə ri mi »i av toq raf la ona ba ğış la ‐
ma sın dan və müqəd dəs ki ta bı mız dan əsə rin də bol‐ bol
bəh rə lən di yin dən xüsu si söz açır. Müəl lif, elə cə də
dünya nın çox böyük şəx siy yət lə ri nin ki tab la rı nı oxu ‐
yub, on lar dan yer li‐ ye rin də is ti fa də et miş, əsə ri ni zən ‐
gin ləş dir miş və da ha oxu naq lı et miş dir. 

Ki tab da müdrik lə rin kə lam la rı qır mı zı xətt ki mi ke ‐
çir. İs tər ‐is tə məz müəl li fin də müdrik li yi nə ürə yin də
yer ayı rır san və ina nır san ki, bu müdrik lik ona tək cə
ki tab lar dan de yil, əsa sən, da mar la rın da axan can lı qan
yad da şı folk lor dan gə lib. 

Ki ta bın böyük bir his sə si ya zı çı, şa ir və alim lə ri mi zə
həsr olu nub. «Dost la rı mı zın qəd ri ni sağ lı ğın da bi lək»
bölümünü hə yə can sız oxu maq ol mur. Bu bölüm Bəx ti ‐
yar Va hab za də nin aşa ğı da kı mis ra la rı ilə baş la yır: 

Ya ra nış dan bi li rik, – 
ömrə nə ha yət di ölüm, 

Za ma nın hökmü bu dur: 
hər kə sə qis mət di ölüm. 

Bu ra da Xalq şa i ri, aka de mik Bəx ti yar Va hab za də yə,
AME A‐ nın müxbir üzvü Ya şar Qa ra ye və həsr olu nan
ya zı lar – ağı lar, xüsu si lə tə sir li dir. 

Ki tab da H.Әbd ülhə li mo vun əsər lə ri nə həsr olun muş
ay rı ca bölüm də yer alır. Bəx ti yar Va hab za də, Әziz Әfən ‐
di za də, Fa iq Çə lə bi (bir ne çə mə qa lə), Әda lət Ta hir za də,
Әf qan, Sa dıq Mur tu za yev, Flo ra Xə lil za də, Sönməz Ab ‐
bas lı, Süley man Әh mə dov, Sa bir Әfən di yev və baş qa la ‐
rı nın əsər lə rin də Hik mət müəl li min ya ra dı cı lı ğın dan və
şəx siy yə tin dən bəhs edi lir. Pro fes sor Әda lət Ta hir za də
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ki ta ba yaz dı ğı son sözü «Hik mət na mə» ad lan dı rıb. Bu ‐
nun la həm Hik mət müəl li min şəx siy yə ti nə, həm də əsə ‐
ri nə işa rə edib və mə nə görə doğ ru se çim edib. Әsə rin
hər sə hi fə si hik mət lə do lu dur. Ömrünü tə mən na sız ola ‐
raq Şə ki folk lo ru na, xüsu sən də Şə ki lə ti fə lə ri nə həsr
edən, on lar dan qə də rin cə bəh rə lə nə rək hik mət mək tə bi ‐
nə çev ri lən Hik mət Әb dülhə li mo vun əsə ri elə be lə də ol ‐
ma lı idi. 

Bu çox ma raq lı, düşündürücü ki ta bı oxu yub qur ta ‐
ran da qəl bi mi Rə fik Zə ka nın ki tab da yer alan ölməz
mis ra la rı göynət di: 

Ke çən günlə ri mi qay ta ray dı lar, 
Gə lən günlə ri mi qur ban ve rər dim. 
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KO Rİ FEY YA ZI ÇI HAQ QIN DA 
BӘN ZӘR SİZ ӘSӘR* 

Mə nim mək təb il lə rim bə şə riy yə tin ən böyük kəş fi
ki tab la ra həd siz ma raq olan dövrə düşüb. O vaxt kənd ‐
lər də ra dio və te le vi zi ya nın nə ol du ğu nu, de mək olar
ki, bil mir dik. Ki tab la rı hə ris lik lə oxu yur duq. Yax şı ya ‐
dım da dır, M.S.Or du ba di nin əsər lə ri əl ‐əl gə zir di. «Du ‐
man lı Təb riz» və «Giz li Ba kı» ro man la rı nı növbə ilə
oxu yur duq. Mək tə bi mi zin ki tab xa na çı sı «Qı lınc və qə ‐
ləm» əsə ri ni bi zə məs lə hət görmürdü: «Hə lə uşaq sı nız,
ba şa düşməz si niz» – de yir di. Onun bi zi uşaq he sab et ‐
mə si, ki ta bı ver mə mə yin dən da ha çox xət ri mi zə də yir ‐
di. Vaxt keç di. İn gi lis ‐A zər bay can di li və ədə biy ya tı
fakü ltə sin də oxu du ğum dan is tər ‐is tə məz möhtə şəm «Qı ‐
lınc və qə ləm» ro ma nı nı oxu maq da mə nə qis mət ol du.
Məm məd Sə id Or du ba di bir ya zı çı ki mi yad da şım da
həkk olun du. 

Bu gü nlər də pro fes sor Ya vuz Axund lu nun sə mi mi
av toq raf la göndər di yi, tə zə cə çap dan çıx mış «Məm ‐
məd Sə id Or du ba di» mo noq ra fi ya sı nı alan da şi rin li ‐
a cı lı gənc lik xa ti rə lə rim ye ni dən və rəq lən di (bu nun nə
de mək ol du ğu nu yaş lı adam lar yax şı bi lir). Bu na görə
ağ saq qal alim dos tum Ya vuz Axund lu ya və ki ta bın ça ‐
pın da mad di dəs tə yi ni əsir gə mə yən, əsə rə «A zər bay ‐
can ta ri xi ro man mək tə bi nin ba ni si» ad lı san bal lı önsöz
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ya zan aka de mik İsa Hə bib bəy li yə min nət dar lı ğı mı bil ‐
di ri rəm.  

Onu da de yim ki, aka de mik İsa Hə bib bəy li nin
«Ә də biy yat qə ze ti»n də dərc edi lən «Ә də biy ya tı mı zın
nə hən gi» və ki ta ba yaz dı ğı önsözdə təd qi qa ta la yiq
ne çə‐ ne çə san bal lı fi kir lər var dır. Xüsu sən də Or du ba ‐
di ya ra dı cı lı ğı nın Lev Tols to yun ya ra dı cı lı ğı ilə müqa ‐
yi sə olun ma sı ye ni dir. Doğ ru dur, hə lə so vet dönə min ‐
də Or du ba di «A zər bay can ədə biy ya tı nın Şeks pi ri»,
«A zər bay can ədə biy ya tı nın Qo qo lu», «A zər bay can ədə ‐
biy ya tı nın Be lins ki si» ki mi epi tet və ifa də lər lə oxu cu
və təd qi qat çı la rın diq qə ti nə çat dı rı lır, qiy mət lən di ri lir ‐
di. Ey ni za man da aka de mik İsa Hə bib bəy li nin göstər ‐
di yi ki mi, bu ifa də lər lə ya zı çı nın, ya xud ali min sə nə ti ‐
nin və ya el mi nin böyüklüyü, qüdrə ti de yil, Qərb, ya ‐
xud rus ədə biy ya tı nın adıçə ki lən görkəm li nüma yən ‐
də lə rin dən Azər bay can ədi bi nin ge niş ölçüdə tə sir lən ‐
mə si, fay da lan ma sı ya da sa lı nır dı. Әl bət tə, «Du man lı
Təb riz», «Giz li Ba kı», «Qı lınc və qə ləm» ki mi ro man ‐
lar da Qərb və rus ədib lə ri nin əsər lə ri nin iz lə ri ni, tə sir ‐
lə ri ni ax tar maq gülünc idi. Bu ra da söhbət yal nız müqa ‐
yi sə dən ge də bi lər ki, bu nu İsa müəl lim tam də qiq lik lə
et miş dir: «Böyük Lev Tols toy rus ədə biy ya tı nın ta ri ‐
xin də ma lik ol du ğu sə viy yə eti ba ri lə han sı ye ri tu tur sa,
Məm məd Sə id Or du ba di də Azər bay can ədə biy ya tın da
hə min mövqe yə ma lik dir». İsa müəl lim bu qə na ə tə pro ‐
fes sor Ya vuz Axund lu nun mo noq ra fi ya sı nı oxu ya raq
gəl miş, əsə rə yüksək qiy mət ver miş dir: «Ar tıq iyir mi ilə
ya xın dır ki, Azər bay can or du ba dişü nas lı ğı nı Pre zi dent
tə qaüd çüsü, Әmək dar müəl lim, fi lo lo gi ya üzrə el mlər
dok to ru, pro fes sor Ya vuz Axund lu təm sil edir. Pro fes ‐
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sor Ya vuz Axund lu Azər bay can ədə biy yatş ünas lı ğın da
ta ri xi ro ma nın el mi ni ya rat mış görkəm li təd qi qat çı dır.
Azər bay can ta ri xi ro man jan rı nın in ki şaf yo lu nun sis ‐
tem li şə kil də öyrə nil mə si və el mi‐ nə zə ri təd qi qi Ya vuz
Axund lu nun adı ilə bağ lı dır». 

Hə qi qə tən də, pro fes sor Ya vuz Axund lu Azər bay ‐
can ta ri xi ro man jan rı nın təd qi qi sa hə sin də çağ daş ədə ‐
biy ya tı mız da ən mötə bər, ən nüfuz lu söz sa hi bi dir. On
il dən ar tıq görkəm li ya zı çı, şa ir, dra ma turq, pub li sist
tərc ümə çi və ədə biy yatş ünas ki mi ta nı nan Or du ba di ‐
nin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı M.Füzu li adı na Әl yaz ma lar
İn sti tu tun da ədi bin əl yaz ma la rı üzə rin də iş lə yən təd ‐
qi qat çı dördcil dik «Du man lı Təb riz» ro ma nın dan na ‐
mi zəd lik dis ser ta si ya sı yaz mış, son ra lar da Әl yaz ma ‐
lar İn sti tu tun da araş dır ma la rı nı da vam et di rə rək M.S.Or ‐
du ba di ilə bə ra bər baş qa müəl lif lə rin də ta ri xi ro man ‐
la rı nı təd qiq et miş, «A zər bay can so vet ta ri xi ro ma nı»
(1979) ad lı san bal lı mo noq ra fi ya bu rax mış, elə hə min
mövzu da dok tor luq dis ser ta si ya sı müda fiə et miş dir.
Az son ra «Ta rix və ro man» (1988) və «M.S.Or du ba di»
(«Elm », 1997, 352 səh.) mo noq ra fi ya la rı nı çap et dir ‐
miş dir. Bu fə da kar alim hə səd apa rı la caq yaş həd di nə
bax ma ya raq, əl də olu nan lar la ki fa yət lən mə miş, «M.S.Or ‐
du ba di» mo noq ra fi ya sı üzə rin də ye ni dən iş lə miş, Azər ‐
bay can ta ri xi ro man jan rı nın tə məl daşı nı qo yan, Azər ‐
bay can ta ri xi ro man mək tə bi nin ba ni si, Or du ba di haq ‐
qın da «Məm məd Sə id Or du ba di» («Elm və təh sil»,
2012, 384 səh.) mo noq ra fi ya sı nı mükəm məl şə kil də bu ‐
rax mış dır. Üç fə sil dən iba rət mo noq ra fi ya da Or du ba ‐
di nin dövrü, mühi ti və hə ya tı, bə dii ya ra dı cı lı ğı: po e zi ‐
ya ya ra dı cı lı ğı, fel ye ton la rı, dram ya ra dı cı lı ğı, el mi‐
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 pub li sis tik mə qa lə lə ri, he ka yə lə ri, «İ ki ço cu ğun Av ro ‐
pa ya sə ya hə ti», «Qan lı sə nə lər», «Bəd bəxt mil yon çu, ya ‐
xud Rza qu lu xan Fi rən gi mə ab» əsər lə ri, M.S.Or du ba di
və ta ri xi ro man jan rı nın bə zi mə sə lə lə ri, «Du man lı Təb ‐
riz» ro ma nı nın mövzu və ide ya sı, əsas su rət lə ri, bə dii
xüsu siy yət lə ri və di li, «Du man lı Təb riz» ədə bi tən qid ‐
də, ro ma nın va ri ant la rı, Ba kı da kı in qi la bi hə rə ka tın bə ‐
dii ini ka sı, «Qı lınc və qə ləm», Or du ba di haq qın da xa ti ‐
rə lər və nə ha yət, son söz yer alır. Elə say dıq la rı mız dan
da görünür ki, M.S.Or du ba di qə lə mi ni ədə biy ya tı mı ‐
zın, de mək olar ki, bütün janr la rın da sı na mış, uğur qa ‐
zan mış dır. Hə lə biz ədi bin ta ri xi ro man ja nrı nın əsa sı nı
qoy du ğu nu və mək təb ya rat dı ğı nı de mi rik. M.S.Or du ‐
ba di, ey ni za man da ta nın mış ədə biy yatş ünas ki mi də
fə a liy yət göstər miş dir. Klas sik Azər bay can ədə biy ya tı ‐
nın görkəm li si ma la rı – Ni za mi, Füzu li, Va qif, Sa bir və
baş qa la rı haq qın da mə qa lə lər, elə cə də «XII əsr Azər ‐
bay can ədə biy ya tı və onun klas sik Şərq ədə biy ya tı na tə ‐
si ri» ad lı mo nu men tal el mi‐ təd qi qat əsə ri yaz mış dır.
Göründüyü ki mi, za ma nın da onun «A zər bay can ədə ‐
biy ya tı nın Be lins ki si» ad lan dı rıl ma sı ədə biy yatş ünas lıq
sa hə sin də ki el mi‐ təd qi qat ilə bağ lı ol muş dur.  

M.S.Or du ba di «Ko roğ lu», «Nər giz», «Ni za mi» və s.
ope ra la rın, elə cə də «Beş ma nat lıq gə lin» və «Ürək ça ‐
lan lar» mu si qi li ko me di ya la rı nın lib ret to su nun müəl ‐
li fi dir. Çox cə hət li ya ra dı cı lı ğı Or du ba di yə im kan ver ‐
miş dir ki, tərc ümə çi lik sa hə sin də də qə lə mi ni sı na sın.
A. S.Puş ki nin «Bax ça ray fon ta nı» po e ma sı nı, «Bo ris Qo ‐
du nov» dra mı nı, «D.Bed ni nin «Baş küçə» po e ma sı nın
uğur lu tərc ümə si onun bir şa ir ki mi is te da dın dan xə ‐
bər ve rir di.  
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«Məm məd Sə id Or du ba di» ki ta bın da «Şe ir ya ra dı cı ‐
lı ğı» bölmə si nə nə zər sa lan da ay dın ca görmək olur ki,
Or du ba di M.Ә. Sa bir üslu bun da və onun tə si ri al tın da
şe ir lər yaz mış dır. Şa i rin «Şər qi‐ Rus» qə ze ti nin 14 de kabr
1903‐cü il ta rix li 109‐cu sa yın da çap olu nan «Xa bi‐ qəf lət»
ad lı ikin ci mət bu şe i ri de yi lən lə rə əya ni sübut dur: 

Dur, ey qa fil ya tan könlüm, oyan bu xa bi‐ qəf lət dən, 
Sə nə yox dur sə mər hər giz bu bi ca is ti ra hət dən! 
Ta ma mən xalq olub bi dar ava zi‐m üəz zin dən 
Dur, ey alu de yi‐ qəf lət, göz aç bir dəm kə sa lət dən. 

Or du ba di sağ lı ğın da ol du ğu ki mi, dünya sı nı də yi ‐
şən dən son ra da hə qi qi qiy mə ti ni al mış dır. Әdib Fəx ri
xi ya ban da dəfn olun muş dur. Nax çı van da büstü qo yul ‐
muş, Ba kı da və Or du bad da ev ‐mu ze yi ya ra dıl mış, ona
Azər bay can So vet En sik lo pe di ya sın da ge niş yer ve ril ‐
miş dir. Bütün bun lar ədi bin ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən yüksək
qiy mət dən xə bər ve rir.  

Pro fes sor Ya vuz Axund lu nun xüsu si vur ğu la dı ğı
ki mi, M.S.Or du ba di nin çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı həm sağ ‐
lı ğın da, həm də son ra lar ədə biy yatş ünas la rın diq qət
mər kə zin də ol muş dur. Әdə biy yatş ünas lıq el mi mi zin
for ma laş ma sın da və in ki şa fın da xüsu si xid mət lə ri olan
M.A rif, M.Cə fər, C.Xən dan, Ә. Sul tan lı, M.Cə lal, A. Za ‐
ma nov, K.Ta lıb za də, B.Nə bi yev, F.Və zi ro va, Q.Xə lil li
ki mi görkəm li alim lə ri miz Or du ba di ya ra dı cı lı ğı na san ‐
bal lı əsər lər həsr et miş lər.  

Әdə biy yatş ünas Ra sim Ta ğı yev isə Or du ba di nin
bib li oq ra fi ya sı nı tər tib edə rək çap et dir miş, Cə nu bi
Azər bay can ali mi Fər had Dağ ya ran onu fars di li nə
tərc ümə et miş dir.  
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Bu nun la be lə de mə li yəm ki, Or du ba di ya ra dı cı lı ğı ‐
nın ən müqtə dir təd qi qat çı sı pro fes sor Ya vuz Axund lu ‐
dur. Otuz il dən ar tıq bir dövrdə Or du ba di nin hə yat və
ya ra dı cı lı ğı, ədə bi şəx siy yə ti ilə bağ lı təd qi qat apa ran
alim ədi bin «Hə ya tım və mühi tim» ad lı xa ti rə‐ me mu a ‐
rı, «İ ki ço cu ğun Av ro pa ya sə ya hə ti» ad lı ro ma nı, «Qre ‐
na da nın süqu tu» ta ri xi dra mı, «Qan lı sə nə lər» (qan lı il ‐
lər) əsə ri və Res pub li ka Әl yaz ma la rı İn sti tu tun da sax la ‐
nı lan çox lu say da işıq üzü görmə miş ya zı la rı ba rə də ilk
də fə söz aç mış dır. Or du ba di nin «Mol la Nəs rəd din» jur ‐
na lı və XX əs rin əv vəl lə rin də di gər mət bu or qan lar da
dörd mi nə qə dər şe ir və fel ye to nu nun çap olun du ğu nu
da pro fes sor Ya vuz Axund lu üzə çı xar mış dır.  

Çox mət ləb lər dən söz açan, çox da ma raq lı «Məm ‐
məd Sə id Or du ba di» mo noq ra fi ya sı müəl li fin çox yığ ‐
cam, çox da tə vazö kar ca sı na ya zıl mış «son söz»ü ilə
bi tir. Elə bu bir sə hi fə ya rım lıq «son söz» əsər haq qın ‐
da tam tə səvv ür ya ra dır: «M.S.Or du ba di nin hə yat və
ya ra dı cı lı ğı haq qın da təd qi qa tı mı za bur da son qoy ‐
maq, sözümüzü bi tir mək is tə yi rik. Ça lış dıq ki, bu nə ‐
həng sə nət ka rın hə ya tı, mühi ti, şəx siy yə ti və ən baş lı ‐
ca sı, bən zər siz ya ra dı cı lı ğı ba rə də bi zi düşündürən,
na ra hat edən fi kir və müla hi zə lə ri oxu cu lar la bölüşək. ..
Or du ba di nin sə nət dünya sın dan yal nız mə lum olan
əsər lə ri ni de yil, mə lum ol ma yan la rı – ar xiv lər də – xə fə
künclər də üstünü toz bas mış əsər lə ri də təq dim elə dik.
O əsər lər ki Or du ba di ni bir in san, bir sə nət kar ki mi
tam, dol ğun şə kil də sə ciy yə lən di rir, bir və tən daş, bir
azər bay can lı ki mi öz xal qı na in tə ha sız mə həb bə tin dən
və xid mə tin dən söz açır». 
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Ömrünün ahıl ça ğın da da pro fes sor Ya vuz Axund ‐
lu qə lə mi əlin dən ye rə qoy mur, gənc lik hə və si ilə ədə ‐
biy yatş ünas lıq el mi mi zə la yi qin cə xid mət edir. Onun
son vaxt lar nüfuz lu mət bu or qan lar da çap olu nan bir‐
 bi rin dən ma raq lı və san bal lı mə qa lə lə ri, «Məm məd
Sə id Or du ba di» mo noq ra fi ya sı im kan ve rir de yək ki,
elm fə da i si Ya vuz müəl lim bir örnək dir.  
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AZӘR BAY CAN VӘ HİN DİS TAN  
ӘDӘ Bİ‐ MӘ DӘ Nİ ӘLA QӘ LӘ Rİ NӘ BİR BA XIŞ* 

Dünya mə də niy yə ti nin in ki şa fı na töhfə lər bəxş edən
Hin dis ta nın pay tax tı Deh li də da hi Azər bay can şa i ri Ni ‐
za mi Gən cə vi nin (1141‐1209) 870 il lik yu bi le yi nə həsr
olu nan bey nəl xalq konf rans əla mət dar günlər də ke çi ri ‐
lir. No yabr ayı nın 19‐da görkəm li ic ti mai xa dim İn di ra
Qan di nin ana dan ol ma sı nın 95 il li yi və İn di ra Qan di
Mil li Mə də niy yət Mər kə zi nin 25 il li yi qeyd olun du. Bey ‐
nəl xalq konf ran sın bu mə də niy yət mər kə zin də ke çi ril ‐
mə si tə sadü fi de yil dir. Mə nim mövzum Ni za mi Gən cə ‐
vi və İn di ra Qan di nin fə a liy yə ti ilə sıx əla qə dar dır. Odur
ki, iki dost ölkə ara sın da ədə bi və mə də ni əla qə lə rə da ir
mə ru zə mi bu ra da et mə yim dən məm nu nam. 

Ta ri xi mən bə lər göstə rir ki, Hin dis tan və Azər bay ‐
can ara sın da ədə bi‐ mə də ni əla qə lər qə dim za man la ra
ge dib çı xır. La kin Or ta əs rlər də bu əla qə lər da ha da
də rin ləş miş dir. Da hi Azər bay can şa ir lə ri Ni za mi Gən ‐
cə vi və Xa qa ni Şir va ni bə zi əsər lə ri ni və ya əsər lə ri nin
bə zi his sə si ni Hin dis ta na həsr edib lər. Ni za mi Gən cə ‐
vinin «Yed di gözəl» əsə ri nin bi rin ci his sə si hind şah za ‐
də si Fu ra kin he ka yə tin dən bəhs edir. Bun dan əla və,
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın zir və si olan «İs kən dər na mə»
əsə ri nin hər iki his sə sin də – «Şə rəf na mə» və «İq bal na ‐
mə də» də şa ir Hin dis tan dan söz açır: «İs kən dər Hin ‐
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dis ta na yo la düşür», «İs kən də rin Key də mək tu bu», «İs ‐
kən dər Hin dis tan dan Çi nə yol la nır», «Hind müdri ki nin
İs kən dər lə söhbə ti», «İs kən də rin Hin dis ta na və Çi nə ikin ‐
ci sə fə ri» və s. Qeyd et mək is tər dim ki, Ni za mi nin «Xəm ‐
sə» si görkəm li hind şa i ri Әmir Xos rov Dəh lə vi yə (1253‐
1325) o qə dər də rin tə sir et miş dir ki, Ni za mi ni özünün
us ta dı ad lan dır mış və Ni za mi nin «Xəm sə» sin dən ruh la ‐
na raq «Pənc gənc» («Beş xə zi nə») əsə ri ni yaz mış  dır. 

Aka de mik Hə mid Aras lı «A zər bay can və Hin dis ‐
tan xalq la rı ara sın da mə də ni əla qə lə rin ta ri xin dən» ad ‐
lı ma raq lı mə qa lə sin də qeyd edir ki, Xos rov Dəh lə vi
«Xəm sə» sin də hər po e ma nı Ni za mi Gən cə vi nin adı ilə
baş la yıb və onun adı ilə bi ti rib. O, Ni za mi haq qın da
ya zır dı ki, Ni za mi po e ma yaz maq fən nin də bi rin ci lik
qa zan mış dır. O xə zi nə sa hi bi öz ne mə ti ilə ha mı nı bəs ‐
lə yir.  Biz onun işi ni da vam et di ri rik. 

Ma raq lı dır ki, Ni za mi də hind ədə biy ya tın dan bəh ‐
rə lən miş, «Xos rov və Şi rin» əsə rin də hind xal qı nın
bütün dünya da məş hur olan, o za man lar Ya xın Şərq də
«Kə li lə və Dim nə» ki mi ta nı nan, müdrik lik xə zi nə si
olan «Pan çant ra» dan bol‐ bol is ti fa də et miş dir. Aka de ‐
mik Hə mid Aras lı nın göstər di yi ki mi, Şi rin Xos ro vu
mə na lı hə yat ke çir mə yə də vət et di yi za man təş kil olun ‐
muş fəl sə fi məc lis də fi lo sof Büzürk Ümid «Pan çan   ‐
 tra» dan qırx hik mət li təm sil da nı şır. 

Həm kar la rı mın nə zə ri nə çat dı rı ram ki, «Kə li lə və
Dim nə» Azər bay can da çox se vi lən əsər lər dən dir, 1809‐cu
il dən baş la mış bu əsər tək rar‐ tək rar müxtə lif tərc ümə ‐
çi  lər tə rə fin dən Azər bay can di li nə çev ri lə rək çap edil ‐
miş  dir. Әsə rin ilk tərc ümə çi si Әvəz Әli Sə fi qu lu oğ lu
ol muş dur. 
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Әsər lə rin dən göründüyü ki mi, Azər bay ca nın məş ‐
hur şa i ri Xa qa ni Şir va ni (1126‐1199) də Hin dis tan la, onun
fəl sə fə si, mən tiq el mi, mu si qi və rəqs lə ri ilə çox ma raq ‐
lan mış, prof. S.A şur bəy li nin yaz dı ğı na görə, Hin dis ta na
«Şi niy yə» ad lı po e ma həsr et miş, po e ma nı şəx sən özü
Deh li və Mul tan şə hər lə ri nə göndər miş di (S.A şur bəy li.
Or ta əs rlər də Azər bay can və Hin dis tan ara sın da iq ti sa di‐ mə ‐
də ni əla qə lər (rus ca). Ba kı, «Elm», 1990, s.94). Bun dan əla və
Şir van şah III Ma nuçö hrə həsr et di yi əsə rin də Xa qa ni
hind qı lın cı nı vəsf et miş, Ma nuçö hrün hind qı lın cı ilə
düşmən lə ri ni ne cə qır dı ğı nı nəz mə çək miş dir. 

Azər bay ca nın da hi şa i ri Mə həm məd Füzu li nin də
ədə bi əla qə lə ri miz yo lun da pa yı var dır.  Füzu li «Ә nisül
qəlb» əsə rin də hind alim lə ri ni yu nan fi lo sof la rı ilə bir
cər gə də xa tır la yır. Әmir Xos rov Dəh lə vi ni qüdrət li sə ‐
nət kar lar sı ra sın da qeyd edir. 

M.F.A xund za də də Azər bay can‐ Hin dis tan ədə bi
əla qə lə ri yo lun da az iş görmə miş dir. Hind xal qı nın ta ‐
ri xi nə, fəl sə fə si nə ya xın dan bə ləd olan M.F.A xund za ‐
də nin «Kə malü ddövlə mək tub la rı» ad lı məş hur trak ‐
ta tı nı Hin dis tan şah za də si Kə malü ddövlə nin di li ilə
yaz ma sı tə sadü fi de yil dir. O, ma ter ia lizm mövqe yin də
du ran çav cak la rın di ni görüşlə ri ni üstün tu tur du. 

Azər bay can‐ Hin dis tan əla qə lə rin də azər bay can lı
səy yah la rın da xid mə tləri böyük ol muş dur.  

Səy yah la rı mı zın yaz dıq la rı he sa bı na azər bay can lı
oxu cu lar bu əf sa nə vi ölkə nin in san la rı, adət ‐ə nə nə lə ri,
bit ki və hey van lar alə mi, tə bi ə ti, şə hər lə ri və s. haq qın ‐
da mə lu mat əl də edə bi lib lər. Mə sə lən, Әb dürrə şid əl ‐
Ba ku vi nin 1403‐cü il də çap et dir di yi «Coğ ra fi ya» ki ta ‐
bı bu ba xım dan diq qə ti çə kir. 
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Baş qa bir sə ya hət çi miz Ha cı Zey na lab din Şir va ni
(1780‐1838) Hin dis tan da sək kiz il ya şa ya raq ölkə ni baş ‐
dan‐ ba şa gəz miş, «Ri yazü s‐si ya hə» («Sə ya hət edi lən
bağ lar») və «Bus tanü s‐si ya hət» («Gül‐çi çək bağ la rı na
sə ya hət») ad lı ma raq lı ki tab lar yaz mış dır. 

Mu si qi sa hə sin də də diq qət çə kən ox şar lıq lar la üzlə ‐
şi rik. Şah Təh ma si bin (1513‐1578) ha ki miy yə ti dövründə
hind im pe ra to ru Hüma yun Təb ri zi zi ya rət edər kən (Şah
Təh ma sib onun ikin ci də fə ha ki miy yə tə gəl mə si nə kömək
et miş di) özü ilə mu si qi çi lər gə tir miş di. Güman ki, «Hüma ‐
yun» və «Ma hur hin di» o vaxt dan azər bay can lı müğən ‐
ni lə rin re per tu a rı na da xil ol muş dur.

Baş qa bir mi sal. Lap qə dim dövrlər dən Hin dis ta nın
su var ma sis te mi və su var ma ka nal la rı ol muş dur. Azər ‐
bay ca nın Ağ ca bə di ra yo nun da Hin darx kən di var dır.
Şübhə yox dur ki, vax ti lə hind li mütə xəs sis lə rin rəh ‐
bər li yi ilə bu ra da su var ma ka na lı çə kil miş və Hin darx
kən di nin adı bu nun la bağ lı dır. Bu mə sə lə yə to xun ‐
maz dım, əgər da ha köklü sübut ol ma say dı. İraq da
Bağ dad‐ Kər bə la yo lun da Fə rat ça yı üzə rin də bən zə ri
ol ma yan, hind mütə xəs sis lə ri nin in şa et di yi möhtə şəm
«Hin di ya Ba raj» ad la nan bənd (dam ba) var dır. Bu
bənd dən Hin darx ad la nan böyük ka nal çə kil miş dir.
Mət ləb dən uzaq laş ma ya raq onu da de yim ki, Ba kı da –
İçə ri şə hər də XV əs rdə ti ki lən «Mul ta nı» ad la nan kar ‐
van sa ra var dır. Bu, vax ti lə iki ölkə ara sın da ti ca rət əla ‐
qə lə ri nin çi çək lən di yin dən xə bər ve rir. Baş qa bir mi ‐
sal. Ba kı nın şə hə rət ra fı mən tə qə sin də Atəş gah ad la nan
iba dət xa na var dır. Bu iba dət ga hı XVI II əs rin əv və lin də
var lı hind ta ci ri tik di rib. 1880‐ci ilə qə dər bu ra da hind
zəv var la rı iba dət lə məş ğul ol muş du lar. 
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Xüsu si vur ğu la maq is tər dim ki, Әk bər şa hın və
onun va ris lə ri nin za ma nın da hind li lə rin, fars la rın,
türklə rin və azər bay can lı la rın mil li ənə nə lə ri nə hörmət
si ya sə ti ye ri dil di yi nə görə bir çox azər bay can lı lar, o
cümlə dən də şa ir lər Hin dis ta na köç edib lər. Ora da ya ‐
zıb‐ ya rat mış, bir ço xu elə ora da ca haqq dünya sı na qo ‐
vuş muş lar. Hin dis ta na köç edən şa ir lər dən bə zi lə ri nin
ad la rı nı çək mək is tər dim: Sa hib Təb ri zi, İb ra him Or ‐
du ba di, Mah mud bəy Fu su ni, Әb dülə li Meh bu, Ha cı
Müzəf fər Təb ri zi, Әli Na zim, Mir zə Mə həm məd Mun ‐
si Təb ri zi və baş qa la rı. Aka de mik Aras lı nın yaz dı ğı na
görə, XVII əsr hind təz ki rə lə rin dən «Şə mi ən cümən»,
«Ni ga ris ta ni söxen», «Mi ratü l‐xi yal», «Xə za ne yi ‐a mi ‐
re» də Azər bay can şa ir lə rin dən Ni za mi, Xa qa ni, Nə si ‐
mi, Füzu li, Sa ib Təb ri zi və baş qa la rı nın ya ra dı cı lı ğı na
yüksək qiy mət ve ril miş dir. Be lə ol ma sa idi, XIX əs rdə
Ni za mi nin bütün əsər lə ri li toq ra fi ya üsu lu ilə Hin dis ‐
tan da çap edil məz di.  

XX əs rin əv vəl lə rin də ölkə lə ri miz ara sın da iq ti sa di,
mə də ni və ədə bi əla qə lər yüksə lən xət lə ye ni is ti qa mət
al dı. 1899‐cu il dən azər bay can lı mil yo ner Ha cı Zey na ‐
lab din Ta ğı ye vin mad di yar dı mı ilə Kəl kə tə də müsəl ‐
man la rın mütə rəq qi «Həbl ülmə tin» («Sə mi mi dost ‐
luq») qə ze ti çap olun ma ğa baş la dı. Son ra lar görkəm li
dövlət xa di mi ki mi ye ti şən ya zı çı Nə ri man Nə ri ma nov
1901‐1905‐ci il lər ara sı hə min qə ze tin Qaf qaz müxbi ri
ki mi fə a liy yət göstər miş dir.  

Azər bay can və Hin dis tan ara sın da iq ti sa di, mə də ni
və ədə bi əla qə lər XX əs rin ikin ci ya rı sın da uğur la in ki ‐
şaf et di. Qüdrət li şa ir Sə məd Vur ğun «Zən ci nin ar zu la ‐
rı» po e ma sın da hind xal qı nın ta le yin dən söz açıb. Şa ir
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«Bu ruq lar səl tə nə ti» po e ma sın da Bom bey fəh lə sin dən,
Hin dis tan de mok ra tı Tay lar dan bəhs edib. Dünya şöhrət ‐
li hind ya zı çı sı Ta qo ra şe ir həsr edib. Elə ora da ca Ta qo ‐
run şe i ri ni Azər bay can di li nə tərc ümə edə rək po e ma sı ‐
na da xil edib. Oxu cu lar üçün ma raq lı ola ca ğı nı nə zə rə
ala raq on la rı bu ra da ver mə yi müna sib bil dim. 

«A zad şüur» de yir «zən cir siz ürək» *, 
O qo ca man Ta qor o böyük in san, 
Onun rüba bi lə vəc də gə lə rək, 
İstiq lal eş qi lə ya nır Hin dis tan. 

Qoy onun ki çi cik bir şei ri ni mən 
Bur da ca köçürüm öz di li mi zə; 
Hər böyük düha nın xə zi nə sin dən 
Sa də bir in ci də dövlət dir bi zə. 

«Bir aləm ki, nə zin dan var, nə zən cir 
İn san oğ lu ömür sürür vüqar la. 
Fi kir dus taq, ürək dus taq de yil dir, 
Bölünmə miş dünya min bir ha sar la. 

Hə qi qə tin ürə yin dən söz gə lir! 
Ağ lın hüsnü şə fəq lə nir günəştək. 
Şə rəf sözü ülviy yə tə yüksə lir, 
Qa ral ma yır çir kab la ra düşə rək. 
Bu azad lıq göylə rin də, ya rə bbim! 
Qoy göz aç sın mə nim də öz və tə nim!» 

1954‐1957‐ci il lər ara sı Hin dis ta nın dövlət xa dim lə ‐
rin dən pre zi dent Ra zak riş nan, Baş na zir Cə va hir ləl
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Neh ru, onun qı zı İn di ra Qan di Azər bay ca nı zi ya rət
edib lər. İn di ra Qan di Azər bay ca na 1955‐ci ilin iyul
ayın da gəl miş di. 

O, Atəş ga hı zi ya rət et sə də, xal qı nın iba dət ga hı onu
se vin dir mə di. İn di ra Qan di də ata sı Cə va hir ləl Neh ru
ki mi özünə əziy yət ver mək, hə ya tın dan im ti na et mək
ki mi qə dim ənə nə lə ri pis lə miş di. La kin İn cə sə nət mu ‐
ze yi ni zi ya rət edən İn di ra Qan di gördüyü in cə sə nət
əsər lə ri ni, xüsu sən də Xalq rəs sa mı Mi ka yıl Ab dul la ‐
ye vin «Mə nim anam» əsə ri ni çox xoş la mış dı. İn di ra
Qan di fürsət dən is ti fa də edə rək dünya nın «Yed di
möcüzə si»n dən bi ri ol ma ğa la yiq – Neft Daş la rı nı zi ‐
ya rət et di. Də ni zin or ta sın da da yaq lar (es ta ka da) üzə ‐
rin də ti kil miş ki çik şə hər də neft çi lər də ni zin di bin dən
neft (in di isə həm də qaz) çı xa rır lar. İn di ra Qan di nin
Neft Daş la rı nı zi ya rət et mə yi nin məq sə di son ra lar, o,
Baş na zir olan da mə lum ol du. İn di ra Qan di bir çox
hind gən ci ni Neft və Kim ya İn sti tu tun da (in di Neft
Aka de mi ya sı) oxu ma ğa göndər miş di. Ye ri gəl miş kən,
70‐ci il lər də azər bay can lı mütə xəs sis lər Ey yub Ta ğı ye ‐
vin rəh bər li yi ilə Hin dis tan da neft və qaz ya taq la rı nı
üzə çı xar dı lar. Bun dan son ra Ey yub Ta ğı yev ömürlük
Hin dis tan Dövlət Na zir li yin də baş məs lə hət çi tə yin
edil miş di. 

Bir da ha qeyd et mək la zım dır ki, İn di ra Qan di nin
Azər bay ca na gə li şi zi ya lı la ra, xüsu sən də qə ləm sa hib ‐
lə ri nə o qə dər tə sir et miş di ki, on lar mə də ni, ədə bi, iq ‐
ti sa di, ta ri xi əla qə lə rə da ir ki tab lar yaz ma ğa baş la dı ‐
lar. Görkəm li Azər bay can ali mi Sa ra Aşur bəy li «A zər ‐
bay can‐ Hin dis tan iq ti sa di və mə də ni əla qə lə ri» ad lı
çox ma raq lı və gə rək li ki tab yaz dı. Yu sif Ha cı yev «İn ‐
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di ra Qan di» ad lı əsər yaz dı. İn di ra Qan di ilə bağ lı ma ‐
raq lı fakt lar dan bi ri də odur ki, va li deyn lər ye ni dünya ‐
ya gə lən körpə qız la rı na İn di ra adı ve rir və qürur la İn ‐
di ra Qan di yə te leq ram və mək tub lar göndə rir di lər. İn ‐
di ra Qan di on la rın mək tub la rı nı ca vab sız qoy mur du.
Onun mək tub la rın dan bi ri ni mə ru zəm də ver mə yi müna ‐
sib bil dim.  

Baş na zi rin iqa mət ga hı,  
Nyu‐Deh li  
30 yan var 1958‐ci il.  
Hörmət li Sa dı xo va! 
Bi lən də ki, nə və ni zə mə nim adı mı qo yub su nuz,

çox se vin dim. He sab edi rəm bu, bi zim ölkə mi zə say ‐
ğı dır. Ar zu edi rəm ba la ca İn di ra böyüyən də gözəl və
meh ri ban bir qız ol sun. Ölkə lə ri miz ara sın da əla qə ‐
lə rin möhkəm lən mə si nin sim vo lu na çev ril sin. Ona
xoş bəxt lik ar zu la yı ram.  

Hörmət lə İn di ra Qan di 
Son ra lar Hin dis tan la əla qə lə ri miz ye ni vüsət al dı.

Görkəm li hind ak tyo ru Rac Ka pur Azər bay ca na gəl di.
Onun gə li şi tən tə nə yə, bay ra ma çev ril di. Xalq ar tis ti
Rə şid Beh bu do vun Hin dis ta na qast rol sə fə ri də bay ra ‐
ma çev ril di. Qə zet lər yaz dı lar: «A zər bay can mu si qi si
və mah nı la rı bi zim ki lə rə çox ya xın dır. Ri ca edi rik, ey
müğən ni, Hin dis ta na bir də gəl». Rə şid Beh bu dov ye ‐
ni dən Hin dis ta na də vət edil di. İn di ra Qan di müğən ni ‐
nin sə nə ti ni yüksək qiy mət lən dir di. İna nı la sı de yil, la ‐
kin fakt dır. Ke çən əs rin 50‐ci il lə rin də hind film lə ri
Azər bay can da bütün ki no te atr la rı fəth et miş di. «Cə ‐
nab – 420», «A va ra», az son ra «Zi ta‐ Gi ta» film lə ri ki ‐
no‐ te atr lar da ən çox göstə ri lən film lər idi. Hind film lə ‐
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rin də yer alan mah nı lar, rəqs lər o qə dər ge niş ya yıl ‐
mış dı ki, hind mah nı və rəqs lə ri üzrə müsa bi qə lər ke ‐
çi rir di lər. Çox gənc, 16 yaş lı El mi ra Rə hi mo va nın is te ‐
da dı o vaxt üzə çıx dı. 

1957‐ci il də El mi ra Rə hi mo va nı Cə va hir ləl Neh ru
Hin dis ta na mah nı və rəqs üzrə oxu ma ğa də vət et di. O,
iki il Kəl kə tə və Ben qa li ya da hind mah nı və rəqs lə ri ni
öyrən di və məş hur laş dı. 

1957‐ci il də Xalq rəs sa mı Mi ka yıl Ab dul la yev də Hin ‐
dis ta na də vət edil di və üç ay «Hin dis tan haq qın da» ad ‐
lan dır dı ğı rəsm əsər lə ri üzə rin də iş lə di. Da hi Azər bay ‐
can bəs tə ka rı Qa ra Qa ra yev Ni za mi nin «Yed di gözəl»
po e ma sı əsa sın da gözəl bir ba let or ta ya qoy du. Hind
gözə li Fu ra ka həsr olun muş mu si qi ni hə yə can sız din lə ‐
mək ol mur. Bəs tə kar və di ri jor Ni ya zi Ra bind ra nat Ta ‐
qo run «Çit ra» əsə ri nə mu si qi yaz dı. Ba le tin səh nə qu ru ‐
lu şu nu rəs sam Mi ka yıl Ab dul la yev ver di. 

Xüsu si qeyd et mək is tə yi rəm ki, ke çən əs rin 70‐ci il ‐
lə rin də Azər bay ca nın görkəm li sə nət kar la rın dan Mi ‐
ka yıl Ab dul la yev (1970), Ma est ro Ni ya zi (1974) və Mir ‐
zə İb ra hi mov (1979) Bey nəl xalq Cə va hir ləl Neh ru müka ‐
fa tı na la yiq görülüblər. 1971‐ci il də Mi ka yıl Ab dul la ‐
yev ikin ci də fə Hin dis ta na də vət edil miş di. Baş na zir
İn di ra Qan di Bey nəl xalq Cə va hir ləl Neh ru müka fa tı nı
rəs sa ma şəx sən özü təq dim edib. Mi ka yıl Ab dul la yev
xey li rəsm əsər lə ri çə kə rək on la ra «Hin dis tan la ikin ci
görüş» adı ve rib. Rəs sam bu sə fə ri za ma nı İn di ra Qan ‐
di nin tə bi ət də ol du ğu ki mi port re ti ni çə kib. Bun dan
son ra görkəm li Azər bay can rəs sam la rı Ta hir Sa la hov,
Toğ rul Nə ri man bə yov və Әmək dar in cə sə nət xa di mi
Asəf Cə fə rov da Hin dis ta na ge dib lər. Görkəm li rəs ‐
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sam, xal ça us ta sı Ka mil Әli ye vin es ki zi əsa sın da İn di ra
Qan di nin port re ti ilə qey ri ‐a di xal ça to xu nu lub. 

2010‐cu ilin ok tyabr ayın da Azər bay can Dövlət Dil ‐
lər Uni ver si te tin də Deh li Uni ver si te tin dən gəl miş pro ‐
fes so run ya xın dan iş ti ra kı ilə hind di li təd ris edi lən şöbə
ya ra dıl mış dır. Bu ra da otu za ya xın azər bay can lı tə lə bə
oxu yur. Bütün bun lar Azər bay can‐ Hin dis tan əla qə lə ri ‐
nin möhkəm lən mə si işi nə xid mət edir. Mən iki ölkə ara ‐
sın da ədə bi əla qə lə rin möhkəm lən mə sin də da hi hind
ya zı çı sı, şa i ri, dra ma tur qu və fi lo so fu, No bel müka fa tı
la u re a tı (1913) Ra bind ra nat Ta qo run (1861‐1941) ro lu nu
və xid mət lə ri ni xüsu si vur ğu la maq is tər dim. 1925‐ci il ‐
də Ta qor So vet lər Bir li yi nə də vət olun muş du. La kin o,
yal nız 1930‐cu il də gə lə bil di. Bu nun la be lə Ta qor Azər ‐
bay can da XX əs rin 20‐ci il lə rin dən ta nın ma ğa baş la mış ‐
dı. 1923‐cü il dən baş la mış ya zı çı nın ad günü Azər bay ‐
can da hər il qeyd edi lir. Әdə biy yatş ünas alim lər onun
ya ra dı cı lı ğı na əsər lər həsr edir lər. 

Ta qo run «Fə la kət» əsə ri 1929‐cu il də Azər bay can
di li nə çev ri lə rək çap edil di. Pro fes sor Mi ka yıl Rə fi li
«Fə la kət» əsə ri nə rəy yaz dı (bax: «İn qi lab və kul tu ra»
jur na lı, №7‐8, 1929). Әdə biy yatş ünas alim, son ra lar aka ‐
de mik olan Məm məd Arif Ta qor ya ra dı cı lı ğı na san bal ‐
lı mə qa lə həsr et di («Ә də biy yat qə ze ti», 11.06.1936). Şa ir
Mi ka yıl Rza qu lu za də Ta qo run po e zi ya ya ra dı cı lı ğı na
aid mə qa lə ya za raq Mosk va da dərc et dir di («Li te ra tur ‐
na ya qa ze ta», 12.06.1946). 1961‐ci il də Ta qo run ana dan
ol ma sı nın 100 il li yi müna si bə ti lə tən tə nə li yı ğın caq ke ‐
çi ril di. Görkəm li ya zı çı ya bir çox mə qa lə lər həsr edil di.
On lar dan aşa ğı da kı la rı qeyd et mək olar: Aka de mik
Məm məd Arif «Böyük hind ya zı çı sı» («A zər bay can» jur ‐
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na lı, №4‐5, 1961), pro fes sor Mir Cə lal «Qə dim Şər qim
qo ca man mütə fək ki ri» («Ә də biy yat qə ze ti», 6.05.1961),
pro fes sor Cə fər Xən dan «Hin dis ta nın ən böyük qə ləm
sa hi bi» («Kom mu nist» qə ze ti, 5.05.1961), ya zı çı Anar «Ra ‐
bind ra nat Ta qor» (rus ca çı xan «Li te ra tur nıy Azer bayd ‐
jan» jur na lı, №5, 1961), elə hə min il də Anar və Araz Da ‐
daş za də yazı çı nın «Bağ ban» he ka yə lər top lu su nu Azər ‐
bay can di li nə çe vi rə rək Xalq şa i ri Rə sul Rza nın «Hind
xal qı nın böyük nəğ mə ka rı» ad lı gi riş mə qa lə si ilə çap
et dir di lər. Rə sul Rza mə qa lə də Ta qo ru Әbu Әli İbn Si ‐
na, Le o nar do da Vin çi, Mi xa il Lo mo no sov, İo hann
Höte ki mi da hi lər lə müqa yi sə et miş dir. 

Ta qo run «Ә bə diy yət nəğ mə lə ri» ki ta bı da Ba kı da
işıq üzü görüb («Mütər cim» nəş riy ya tı – 2003). Ki ta bın
tərc ümə çi si, pro fes sor Maq sud Ha cı yev ona «Bə şə ri
ar zu lar car çı sı» ad lı ma raq lı önsöz yaz mış dır. Ki ta ba
Ta qo run çox lu mən sur şe ir lə ri və al tı he ka yə si da xil
edil miş dir. On lar aşa ğı da kı lar dır: «A dət», «O ğur lan ‐
mış xə zi nə», «Dəf tər», «Ac daş lar», «Də ni zin o bi ri sa ‐
hi lin də» və «Na mə lum qız». 2011‐ci il də Azər bay can
Mil li El mlər Aka de mi ya sı nın Ni za mi adı na Әdə biy yat
İn sti tu tun da Hin dis ta nın Azər bay can da kı sə fi ri nin iş ‐
ti ra kı ilə ya zı çı nın yu bi le yi tən tə nə li şə kil də qeyd edil ‐
di. Pro fes sor Va qif Ar zu man lı ge niş və məz mun lu mə ‐
ru zə ilə çı xış et di. Әdə biy yatş ünas alim lər Ta qor ya ra ‐
dı cı lı ğı nın mə ziy yət lə rin dən söz aça raq ya zı çı nın Azər ‐
bay can da ən çox se vi lən ədib lər dən ol du ğu nu xüsu si
vur ğu la dı lar. Bu nu de mə yə on la rın əsa sı var dı. Ta qor
o azsay lı müəl lif lər dən dir ki, de mək olar, bütün bə dii
ya ra dı cı lı ğı Azər bay can di li nə tərc ümə edi lə rək 1963‐
1967‐ci il lər ara sı 8 cild də çap edi lib. Mən hər cild də
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ge dən əsər lər ba rə də ayrı ca da nış maq is tər dim. Qoy
hind li həm kar la rı mız da görülən işin miq ya sı ba rə də
tə səvv ür ya ran sın: 

I cild (Ba kı – «Azər nəşr» – 1963, 288 sə hi fə). Bu cil ‐
də Ta qo run hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nan ge niş
həcm li mə qa lə (s. 5‐24) və Әli Səb ri tə rə fin dən tərc ümə
edi lən «Fə la kət» ro ma nı da xil edil miş dir. 

II cild (Ba kı – 1964, 388 səh). Bu cil də Ta qo run xalq
ya zı çı sı Qıl man Mu sa yev tə rə fin dən tərc ümə edi lən
«Qo ra» ro ma nı da xil edil miş dir. 

III cild (Ba kı – 1964, 340 səh). Bu cil də ya zı çı nın
Bey dul la Mu sa yev tə rə fin dən tərc ümə edil miş «Ev və
dünya» və «So nun cu şe ir» ro man la rı da xil edil miş dir. 

IV cild (Ba kı – 1965, 360 səh). Bu cil də ya zı çı nın
Meh di Mir ki şi yev tə rə fin dən tərc ümə edi lən 33 he ka ‐
yə si da xil edil miş dir. 

V cild (Ba kı – 1965, 288 səh). Bu cild də ya zı çı nın Mi ‐
ka yıl Rza qu lu za də tə rə fin dən Azər bay can di li nə tər  cümə
edi lən 16 he ka yə si yer alır. 

VI cild (Ba kı – 1965, 268 səh). Bu cil də ya zı çı nın
6 pye si da xil edil miş dir. 

«Tə bi ə tin qi sa sı», «Qur ban lıq hey van», «Ra ci», «Poçt»
və s. Tərc ümə çi Cə fər Ba ğır və Məm məd İb ra him. Ye ri
gəl miş kən, «Poçt» pye si ni pro fes sor Vi la yət Qu li yev
in gi lis di lin dən ye ni dən tərc ümə edə rək çap et dir miş ‐
dir («A zər bay can» jur na lı, № ll – 2012). 

VII cild (Ba kı – 1965, 300 səh). Bu cil də müəl li fin
«Bağ ban» əsə ri nin bir his sə si, «Çi tan ja li» və «Köçə ri
quş lar» ki tab la rın dan götürülmüş mən sur şe ir lə ri da ‐
xil edil miş dir. Tərc ümə çi lər Məm məd Ra him və Mi ka ‐
yıl Rza qu lu za də dir. 
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VI II cild (Ba kı – 1967, 272 səh). Bu cil də ya zı çı nın Әk ‐
bər Ağa yev və Hə mid Qa sım za də tə rə fin dən tərc ümə
edil miş «Xa ti rat» və «Ru si ya haq qın da mək tub lar» əsər ‐
lə ri da xil edil miş dir. (Mə ru zə də adı ke çən bütün ki tab ‐
la rın Ba kı da üz qa bı ğı nı çı xart dı rıb Nyu‐ Deh li də İn di ra
Qan di Mil li Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru, prof.
Mən su rə Hay da ra təq dim et dim.) Tə əss üf ki, Ra bind ra ‐
nat Ta qo run ya ra dı cı lı ğı nı çıx maq la hind ədə biy ya tı ba ‐
rə də mə lu ma tı mız o qə dər də çox de yil dir. Әmin lik lə
de yə bi lə rəm ki, bi zim Hin dis ta na sə fə ri miz ədə bi və
mə də ni əla qə lə ri mi zin in ki şa fı yo lun da uğur lu ad dım
ola caq. Çünki bi zim dövlə ti miz, xüsu sən də möhtə rəm
Pre zi den ti miz cə nab İl ham Әli yev xa ri ci ölkə lər lə hər tə ‐
rəf li əla qə lə rə xüsu si önəm ve rir. 
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Nİ ZA Mİ DÜHA SI NA 
MӘ HӘB BӘT LӘ* 

Әf sa nə lər və möcüzə lər ölkə si Hin dis tan da ol maq
mə nə də qis mət ol du. No yab rın 29‐u – de kab rın 2‐si
(2011–2012) ara sı Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin
təş ki lat çı lı ğı, Hin dis tan da kı sə fir li yi mi zin və İn di ra
Qan di Mil li Mə də niy yət Mər kə zi nin dəs tə yi və ya xın ‐
dan iş ti ra kı ilə Hin dis ta nın pay tax tı Nyu‐ Deh li şə hə ‐
rin də, İn di ra Qan di Mil li Mə də niy yət Mər kə zin də da ‐
hi şa i ri miz, dünya nın beş qi tə si ni ölməz «Xəm sə» si –
beş li yi ilə hey rət lən di rən Ni za mi Gən cə vi nin ana dan
ol ma sı nın 870 il li yi nə həsr edi lən Bey nəl xalq konf rans
və sər gi təş kil olun muş du.  

Sər gi nin düzən lən mə sin də və konf ran sın ke çi ril mə ‐
sin də ta nın mış mə də niy yət iş çi lə ri, ədə biy yatş ünas
alim lər, in cə sə nət us ta la rı iş ti rak edir di lər. Konf ran sın
işi nə və sər gi nin təş ki li nə böyük önəm ve ril di yin dən
na zir lik dən Va qif Bəh mən li, F.Ba ba yev, Ә. Rə su lov,
A. Cə fə rov, Xalq ar tist lə ri A. Zey na lov, M.Әy yu bo va,
M.Müslümov, F.Da da şov, Azər bay can te le vi zi ya sın ‐
dan F.Na dir, ope ra tor F.Məs ta nov, xal ça çı lıq mu ze yin ‐
dən R.Zey na lo va, M.F.A xund za də adı na Mil li Ki tab ‐
xa na dan X.İs ma yı lo va, ədə biy yatş ünas alim lər dən
AME A‐ nın müxbir üzvü, prof.  T.Kə rim li, fil. f.d. S.Ha cı
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və mən iş ti rak edir dik. Konf ran sın açı lış mə ra si min də
İn di ra Qan di Mil li Mə də niy yət Mər kə zi nin pre zi den ti
Ç.R.Qa re xan, ölkə mi zin Hin dis tan da kı sə fi ri İb ra him
Ha cı yev, nüma yən də he yə ti nin rəh bə ri Va qif Bəh mən ‐
li, İn di ra Qan di adı na Mil li Mə də niy yət Mər kə zi nin
di rek to ru, prof. Mən su rə Hay dar çı xış edə rək ədə bi‐
 mə də ni əla qə lə ri mi zin da ha da möhkəm lən mə si nə
məm nun luq la rı nı bil dir di lər. Son ra Ni za mi Gən cə vi yə
həsr olun muş sər gi nin açı lı şı ol du. İn cə sə nət us ta la rı ‐
mız sər gi yə ba xış za ma nı mah nı la rı ilə nə in ki hind li lə ‐
ri, elə nüma yən də he yə ti nin üzvlə ri ni də va leh et di lər.
Günün ikin ci ya rı sı konf rans öz işi nə baş la dı. Kon ‐
 frans da 14 pro fes sor ol maq la 24 ali min mə ru zə si din ‐
lə nil di. Müza ki rə lər də çı xış edən lə rin sa yı da ha çox
idi. Konf rans za ma nı mə lum ol du ki, Hin dis tan da
bütün uni ver si tet lər də Ni za mi nin əl yaz ma nüsxə lə ri
var dır. On lar el mi şə kil də araş dı rı lır və öyrə ni lir. Bi ‐
lən də ki, Ni za mi Uni ver si tet lər də təd ris edi lir, hət ta
Nyu‐Deh li Uni ver si te tin də Ni za mi ir si ni öyrə nən və
təd ris edən şöbə (ka fed ra) var dır, qürur his si ke çir dik.
Mə nim yad da şım da aka de mik Hə mid Aras lı nın 1957‐ci il ‐
də yaz dı ğı «A zər bay can və Hin dis tan xalq la rı ara sın da mə ‐
də ni əla qə lə rin ta ri xin dən» mə qa lə sin də to xun du ğu ma ‐
raq lı bir mə sə lə can lan dı: «1955‐ci il də Ba kı ya gəl miş hind
ya zı çı sı Khed ker Ni za mi Mu ze yi nin xa ti rə dəf tə rin də yaz ‐
mış dır: «Böyük şa ir Ni za mi Hin dis tan da çox məş hur dur».  

Azər bay can nüma yən də he yə ti hind ya zı çı sı nın
57 il bun dan öncə de dik lə ri nin can lı şa hi di ol du. 

Oxu cu lar da tə səvv ür ya ran sın de yə hind alim lə ri nin
mə ru zə lə ri nin bə zi si ni bu ra da qeyd et mə yi müna sib
bil dim: 
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– Prof. Ay nul Hə sən: «Ni za mi Gən cə vi po e zi ya sı ‐
nın ma hiy yə ti və də yə ri;  

– Prof. Nə sim Әh məd Şah: «Cam mu və Kəş mir ki ‐
tab xa na la rın da olan Ni za mi «Xəm sə» si nin əl yaz ma la ‐
rı nın də yər lən di ril mə si»; 

– Prof. S.M.Ni yaz mənd: «Kəş mir də fars ca məs nə vi
ya zan la ra Ni za mi nin tə si ri»; 

– Dr. Say ful la Sa i fi: «Ni za mi nin Әli qarh və Cə miy ‐
yə Mil li yə ki tab xa na la rın da kı əl yaz ma la rı haq qın da»; 

– Prof. Cə fə ri: «Ni za mi Gən cə vi nin Mov la nə Azad
ki tab xa na sın da yer alan əl yaz ma la rın da Ni za mi sə nə ti
və düşüncə lə ri»; 

– Dr. Möhsin Әli: «Füzu li və Ni za mi nin «Ley li və
Məc nun» əsər lə ri nin müqa yi sə li təh li li və təd qi qi». 

Çox ma raq la din lə ni lən mə ru zə lər dən bi ri də prof.
T.Kə rim li nin «Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə rin də türk xa ‐
rak te ri» ol du. Konf rans da mə ru zə si ol ma yan, la kin çı ‐
xış la rı ma raq la iz lə yən qo ca man alim, prof. Mu şi rul
Ha san T.Kə rim li nin mə ru zə sin dən son ra çı xış edə rək
şübhə lə ri nə son qo yul du ğu nu, Ni za mi nin azər bay can ‐
lı ol du ğu na heç bir şübhə ye ri qal ma dı ğı nı di lə gə tir di.
Ni za mişü nas lıq da böyük nüfuz sa hi bi olan prof. Mən ‐
su rə Hay dar bə yan et di: «A zər bay can xal qı xoş bəxt dir
ki, Ni za mi ki mi şa i ri var. Ni za mi nin ədə bi ir si bütün
dünya nın sər və ti dir». 

Mə nim rəh bər lik et di yim bölmə də 7 pro fes sor mə ru ‐
zə et di. On la rı din lə dik cə ürə yim da ğa dönürdü. Ye kun
çı xı şım da de dim: «Hörmət li hind alim lə ri ni din lə dik cə,
on la rın Ni za mi yə olan mə həb bə ti ni də rin dən duy duq ca
bir da ha o qə na ə tə gəl dim ki (əs lin də, bu elə mə ru zə
edən alim lə rin də qə na ə ti idi), Ni za mi ki mi şa ir lər, Ta qor
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ki mi ya zı çı lar bir xal qa mən sub ol mur lar. On lar bə şə riy ‐
yə tə məx sus olur lar».  

Mə nim mə ru zəm «A zər bay can və Hin dis tan ədə bi‐
 mə də ni əla qə lə ri» ad la nır dı. Mə ru zə dən son ra vax ti lə
Le ninq rad da təh sil al mış prof. Mən su rə Hay dar de di
ki, mütləq Hin dis tan və Azər bay can ədə bi‐ mə də ni əla ‐
qə lə ri nə da ir ki tab ya za caq. Mövzu ilə bağ lı rus ca ki ‐
tab la rı ona göndər mə yi mi xa hiş et di. Məm nu niy yət lə
söz ver dim ki, prof. Sa ra Aşur bəy li nin «Or ta əs rlər də
Azər bay can‐ Hin dis tan iq ti sa di və mə də ni əla qə lə ri»
ad lı ki ta bı nı (Ba kı, «Elm», 1990) sə fir li yi miz va si tə si ilə
ona çat dı ra ca ğam. 

Xüsu si qeyd et mək is tə yi rəm ki, konf rans çox yüksək
el mi sə viy yə də keç di. Konf ran sın bağ lan ma mə ra si min ‐
də Va qif Bəh mən li al qış lar la qar şı la nan, hə qi qət dən xə ‐
bər ve rən sözlər de di: «Biz Hin dis ta nı yax şı ta nı yır və
qiy mət lən di ri rik. İn di gördük ki, bu his lər qar şı lıq lı imiş.
Hin dis tan da da bi zi yax şı ta nı yır və se vir lər».  

Mən konf rans da Hin dis tan la bağ lı Azər bay can da ya ‐
zı lan ki tab lar dan, 1929‐cu il dən in di yə ki mi Ta qo run
ölkə miz də çap olu nan ki tab la rın dan söz sa la raq ədə bi
əla qə lə rin qar şı lıq lı olan da da ha çox bəh rə lər ver di yi ni
xüsu si vur ğu la dım. Hin dis tan da Azər bay can di li ni bi ‐
lən ol ma dı ğı nı göz önünə gə ti rə rək qeyd et dim ki,
XX əs rin 70‐ci il lə rin dən sə riş tə li əc nə bi tərc ümə çi lə rin
kömə yi ilə Azər bay can ədə biy ya tı nümu nə lə ri xa ri ci
dil lər də, o cümlə dən də in gi lis di lin də an to lo gi ya lar
şək lin də çap olu nur. Siz an to lo gi ya lar dan is ti fa də ilə
ürə yi ni zə ya tan əsər lə ri ana di li ni zə tərc ümə edə bi lər si ‐
niz. Tək li fim bə yə nil di. Bu is ti qamət də də işin apa rı la ‐
ca ğı, şübhə siz, öz bəh rə si ni ve rə cək.
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«A zər bay can ədə biy ya tı an to logi ya sı» nı (in gi lis cə) on ‐
la ra göndər mə yi də mən öz boy nu ma götürdüm*. Hə ‐
min gün ax şam sə fir li yi miz zi ya fət ver di. Hin dis tan lı qo ‐
naq lar və xa ri ci ölkə lə rin sə fir lə ri, dip lo ma tik kor pu sun
nüma yən də lə ri nin də də vət olun du ğu zi ya fət də in cə sə ‐
nət us ta la rı ha mı nı hal dan‐ ha la sal dı lar.  

Ge cə dən xey li ke çə nə dək da vam edən zi ya fət də
türk sə fi ri xa hiş et di ki, «Ay rı lıq» mah nı sı nı oxu sun lar.
Mə lək xa nım Әy yu bo va və Azər Zey na lov mah nı nı elə
hə zin, elə mə la hət lə oxu du lar ki, türk sə fi ri nin hə yat
yol da şı göz yaş la rı nı sax la ya bil mə di. 

Ni za mi nin yu bi le yi ilə bağ lı təd bir lər 2 de kabr da
Tac Ma ha la sə fər lə ye kun laş dı. Deh li dən Aq ra ya üç
sa at çə kən yolbo yu şa hi di ol duq ki, Hi ndis tan da kı tə ‐
sərr üfat mə də niy yə ti nə çox az ölkə də tə sadüf edi lir.
Yə qin be lə ol ma sa idi, bir mil yard dan ar tıq əha li yə ye ‐
mək çat dır maq çə tin olar dı. Tac Ma hal Aq ra şə hə ri ya ‐
xın lı ğın da Cam na ça yı sa hi lin də dir. Ölkə nin 18 %‐i,
da ha doğ ru su, 180 mil yo nu bu əra zi lər də, elə cə də
Nyu‐Deh li də ya şa yır. Yə qin bu na görə dir ki, bu ra lar ‐
da spirt li iç ki lər açıq sa tış da yox dur. İn di o qə dər də fi ‐
ra van ol ma yan Aq ra nı ar zu la rın çi çək lən di yi şə hər ad ‐
lan dı rır lar. Bu şə hə ri bütün aləm də məş hur edən dünya ‐
nın 7 möcüzə sin dən bi ri olan Tac Ma hal dır. Tac Ma ha ‐
la ya xın la şan da, hər şey dən əv vəl, bi zi hey rət lən di rən
tu rist axı nı ol du. Bir mil yard əha li si olan Hin dis ta nın
hər ye rin dən və xa ric dən gə lən tu rist lə rin çöhrə si ni
görən də sa at lar la növbə də qa la ca ğı mı zı düşündük.
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Xoş bəxt lik dən dövlət nüma yən də he yə ti ol du ğu muz ‐
dan bi zi növbə siz bu rax dı lar. Ağ mər mər dən ti ki lən
möhtə şəm abi də nin ide al sim me t ri ya sı və həd siz, əs ra ‐
rən giz gözəl li yi ada mı hey ran edir. Abi də ada mı o qə ‐
dər məf tun edir ki, gözünü çə kə bil mir sən. Tac Ma hal
abi də si ni Ca han şah se vim li ar va dı Mümtaz Ma hal Ba ‐
nu Bə yi min xa ti rə si nə tik dir miş dir (1630‐1652). 

Ya zı lan la ra görə Mümtaz Ma hal uşaq üstündə dünya ‐
sı nı də yi şib. Ca han şah 8 gün ev dən çıx ma yıb. 9‐cu
gün ev dən ba yı ra çı xan da görüblər ki, şa hın saç la rı
ağap paq dır. Məq bə rə ni türk me ma rı Mə həm məd İsa
Әfən di tik miş dir. Sə li qə li, plan lı, çox böyük bağ için də
sa lın mış me mar lıq an samb lının (məs cid, meh man xa na
və s. ti ki li lər) əsas ti ki li si olan Tac Ma hal beşg ünbəz li
möhtə şəm bi na dan (hündürlüyü 45 m) iba rət dir. Mümtaz
Ma ha lın türbə si məq bə rə nin or ta sın da dır. 

Ca han şah dünya sı nı də yi şən də onun türbə si ni də
se vim li ar va dı nın ya nın da yer ləş dir miş lər. Abi də nin
di var la rı ci la lan mış ağ mər mər dən ti kil miş, əl van və
qiy mət li daş lar dan (ə qiq, mir va ri, sə dəf, ya qut, kəh rə ‐
ba, zümrüd və s.) na xış lan mış dır. 

Onu da de yim ki, Tac Ma ha lın çökə cə yi ba rə də gə ‐
zən şa yi ə lər əsas sız dır. Ola bil sin ki, bu söz‐söhbət bu
ölməz abi də yə tu rist axı nı nı tə min et mək üçündür. Ne ‐
cə ol sa da tu rist axı nı ağ la sığ maz də rə cə də böyükdür.
Bu ra da tu rist axı nı nı tən zim lə mək və abi də nin təhl ükə ‐
siz li yi ni tə min et mək üçün yüzlər lə hind li nin ça lış dı ğı ‐
nı da qeyd et mək la zım dır. Әs rlər dən bə ri, saf eş qin
sim vo lu ki mi ta rix də ya şa yan bu abi də ni görmək, bi zə
böyük eş qin car çı sı Ni za mi nin 870 il lik yu bi ley təd bir lə ‐
ri nin Hin dis tan da ke çi ril mə si sa yə sin də qis mət ol du.
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Mən ABŞ, İn gil tə rə, Sə u diy yə Әrə bis ta nı, İraq, Su ri ‐
ya, Türki yə, keç miş So vet İt ti fa qı da xil ol maq la bir çox
ölkə lər də el mi konf rans lar da ol mu şam. 

Nyu‐ Deh li də Ni za mi nin 870 il li yi nə həsr olu nan
konf rans ki mi xoş mə ram lı, el mi sə viy yə li konf rans la rı
çox az görmüşəm. Güman ki, bu, Ni za mi düha sı ilə
bağ lı mə sə lə dir. 

Onu da de yim ki, mə ru zə lə ri miz konf ran sın ma te   ‐
rial la rı na həsr olun muş məc mu ə də in gi lis cə çap olun du.
Güman edi rəm ki, mə ru zəm azər bay can lı oxu cu lar üçün
də ma raq kəsb edə cək. Odur ki, onu 50 il dən ar tıq sə mi ‐
mi ünsiy yət də ol du ğum oxu cu la ra təq dim edi rəm. 
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Aka de mik Va sim Məm mə də li yev – 70 

BÖYÜK ALİM, 
BӘN ZӘR SİZ ŞӘX SİY YӘT*

Böyük ya ra dan bə zi bən də lə ri nə qey ri ‐a di is te dad,
dər ya lar qə dər ağıl, ge niş ürək, xe yir xah lıq, sa də lik, tə ‐
vazö kar lıq, sə mi miy yət bəxş edir. Be lə in san lar haq ‐
qın da düşünən də göz önünə ilk gə lən lər dən bi ri görkəm ‐
li şərq şünas və ila hiy yat çı alim, Sə u diy yə Әrə bis ta nı,
Mi sir, Su ri ya, İraq və s. Şərq ölkə lə ri nin, elə cə də Mil li
El mlər Aka de mi ya mı zın hə qi qi üzvü, Ba kı Dövlət Uni ‐
ver si te ti nin sütun la rın dan bi ri, aka de mik Va sim Məm ‐
mə də li yev gə lir. Va sim müəl lim dil çi ilə dil çi, ədə biy ‐
yat çı ilə ədə biy yat çı, ta rix çi ilə ta rix çi, hüquqş ünas la
hüquqş ünas, et noq raf la et noq raf, mu si qişü nas la musi ‐
qişü nas dır. O, nə dən da nı şır da nış sın, ada mı hey ran
edir, sa vad da i rə si ada mı hey rə tə gə ti rir. 

Azər bay can, ümu mən Şərq po e zi ya sı nı Va sim müəl ‐
lim qə dər də rin dən bi lən və ən gözəl bi çim də təb liğ
edən, sev di rən az adam ta nı yı ram. Və tək cə po e zi ya nı
de yil, elə cə də mu ğa ma tı. Bu ya xın lar da «Mə də niy ‐
yət» ka na lın da Aşıq Xan lar Mə hər rə mo va həsr olun ‐
muş bir ve ri liş də iş ti rak et dim. Sə hə ri si gün tə sadü fən
Va sim müəl lim lə görüşdüm. Sən de mə ve ri li şə ba xıb ‐
mış. Onun aşıq mu si qi si, aşıq sə nə ti ba rə də fi kir lə ri
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mə ni çaş‐ baş qoy du. Ba kı mühi tin də böyümüş us ta dın
folk lor mu si qi mi zi, aşıq ya ra dı cı lı ğı nı be lə də rin dən
bil mə si mə ni mat qoy du. San ki Va sim müəl li mi ye ni ‐
dən kəşf edir dim, fə rəh lən dim. Uşaq lıq da mə nə vi qi ‐
dam saz‐ söz ol du ğun dan qəl bim Va sim müəl li mə min ‐
nət dar lıq his si ilə döyündü. 

Va sim müəl li mi fərq lən di rən cə hət lə ri say maq la bit ‐
məz. On lar dan bi ri də onun məc lis, yı ğın caq apar ma ‐
ğı dır. O, in san la rı elə məf tun edir, elə se hr lə yir ki,
məc li sin nə vaxt qur tar dı ğı nı be lə unu dur san, tə ə  s ‐
süflə nir sən ki, məc lis so na yet di, Va sim müəl li min
söhbət lə rin dən doy ma dım.  

Bir sözlə, Va sim müəl lim bən zər siz şəx siy yət dir. 
Də fə lər lə onun evi nin qa ba ğın da Ba kı kənd lə rin ‐

dən gə lən ne çə‐ ne çə ma şı nın düzüldüyünü görmüşəm.
To ya də vət edən kim, kənd lə rin də hüzür düşdüyünü
xə bər ve rən kim. Hər ye rə də vaxt ta pıb baş çə kir. 

Bə zən düşünürəm, bu yaş da adam bu qə dər ener ji ‐
ni ha ra dan alır, yo rul mur, usan mır, məc lis lə rin ən ar ‐
zu o lu nan ada mı na çev ri lir. Ağ lı ma ilk gə lən o olur ki,
bu ener ji ni o, xalq mə həb bə tin dən alır. Ümum xalq
mə həb bə ti qa zan maq çox çə tin dir. Bu mə həb bə ti qa ‐
za nıb onu xərc lə mə mək da ha çə tin dir. Bir də fə Va sim
müəl lim və oğ lu Ayaz la söhbət edir dik. Söhbət əs na ‐
sın da Ayaz gi ley lən di ki, onun ya şın da olan gənc lə rin
ço xu nun ma şı nı var, onun isə ve lo si pe di də yox dur.
Mən söhbə tə müda xi lə edə rək de dim ki, Ayaz, sə nin
atan sə nə elə bir mi ras, ad ‐san qo yub ki, ömrün bo yu
xərc lə sən də qur tar ma ya caq. Han sı qa pı ya üz tut san,
qa pı lar tay ba tay açı la caq. De yə cək lər, Va sim müəl li ‐
min oğ lu dur. 
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De dik lə rim, sə mi mi sözlə rim dir. Ola nı ya zı ram. Nə
giz lə dim, elə şəx siy yət lər var ki, haq qın da söz de mək
is tə yən də ona la yiq sözlə ri diq qət lə se çir, if ra ta var ‐
maq dan və oxu cu la rın mə zəm mə tin dən çə ki nir sən. 

Elə şəx siy yət lər də var dır ki, haq qın da ən mötə bər
sözlə ri be lə de mək dən çə kin mir sən. Bi lir sən ki, de yi ‐
lən söz ona la yiq dir, ve ri lən qiy mət ona ana südü ki mi
ha lal dır. 

Ne çə il lər dən bə ri əx la qı na, mə də niy yə ti nə, el mi ‐
nə, dünyagö rüşünə, sa də li yi nə, tə vazö kar lı ğı na, bir
dost ki mi sə da qə ti nə, po e zi ya mı zı, mu si qi mi zi, bir çox
dil lə ri gözəl bil mə yi nə, in san lar la bən zər siz ünsiy yət
qa bi liy yə ti nə, bə la ğət li nit qi nə hey ran ol du ğu muz,
üzündən, gözündən, kə la mın dan nur ya ğan aka de ‐
mik Va sim Məm mə də li yev be lə şəx siy yət lər dən dir.
Onu bə zi zi ya lı la rı mız dan fərq lən di rən cə hət lər qə də ‐
rin cə dir. Әv və lən, onu de yim ki, xal qın bütün tə bə qə ‐
lə ri ona ey ni də rə cə də hörmət və eh ti ram göstə rir.
Ma raq lı dır ki, ona pa xıl lıq edən, de mək olar ki, yox ‐
dur. Qib tə və pə rəs tiş edən lər isə çox dur. Bir yan dan
hə lim xa siy yət li dir, müla yim dir. Baş qa bir tə rəf dən
də möhkəm dir, də ya nət li dir. Әqi də si ni tez‐ tez də yi ‐
şən lər dən de yil.  

Va sim müəl lim id di a sı olan adam de yil, mə nə viy ‐
yat aşi qi dir. Mad di sər vət lə rə müna si bət mə sə lə sin də
onun sa də hə yat sürən ai lə si çox la rı na örnək ola bi lər.
O, ru hən, mə nən tə miz və pak dır. Odur ki, Va sim
müəl li min «İs lam, tə fəkk ür və tə kamü l» və «Haq qın
dər ga hın da» ki mi mi sil siz te le vi zi ya ve ri liş lə rin də və
məc lis lər də in san la rı pak lı ğa, saf lı ğa, ima na, ina ma ça ‐
ğır ma sı ila hi dən gə lən sə da ki mi tə bii qə bul olu nur. 
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Ölkə miz də mil li azad lıq və din azad lı ğı bər qə rar
ol ma ğa baş la yan da qa da ğa xo fu nu xal qın qəl bin dən
götürmə yi ba ca ran, xal qa əsl hə qi qə ti bə yan edən zi ‐
ya lı la rı mız dan bi ri də aka de mik Va sim Məm mə də li ‐
yev ol du. Və o, bu nu tək cə güclü na tiq ki mi ra dio və
te le vi zi ya da hey ra ne di ci çı xış la rı və mütə ma di apar ‐
dı ğı ve ri liş lə ri ilə de yil, möhtə şəm bir iş lə, Qu ra ni‐
 Kə ri mi Azər bay can di li nə tərc ümə si ilə et di. Va sim
müəl lim fit ri na tiq lik is te da dı, bə la ğət li nit qi, mən ti qi
və xoş rəf ta rı ilə in san la rın dünyagö rüşünə, qəl bi nə,
hə rə kət və rəf ta rı na tə sir edə bi lən ila hi gücə ma lik
zi ya lı mız dır. 

De yir lər, əvə zo lun maz in san yox dur. Mən bu fikir ‐
lə ra zı la şa bil mi rəm. Mə nə qa lır sa, Va sim müəl lim
əvəz  o lun maz dır, tək rar sız dır. O, da hi lər mə qa mı na ya ‐
xın bir in san dır. 

Bu ra da Va sim müəl li mi fərq lən di rən bir mə sə lə dən
də söz aç maq ye ri nə düşər di. Adə tən, el mi, tə fəkk ürü,
fit ri is te da dı ilə se çi lən böyük şəx siy yət lər lə uzun
müddət otu rub‐ du ran da, tə mas da olan da çox vaxt on ‐
lar adi lə şir lər. La kin Va sim müəl lim lə ya xın ol duq ca
qə ri bə bir mən zə rə ilə qar şı la şır san. O, gündən‐ günə
in sa nın qəl bin də və gözündə uca lır, əzə mət li da ğa
dönür. Bu, ila hi möcüzə yə bən zə yir. Kim bi lir, bəl kə
də, bu, onun da hi li yi nə də la lət edir. Axı da hi lə rin qiy ‐
mə ti ni za ma nın da ver mək çə tin olur. Heç şübhə siz, ar ‐
dı cıl ola raq bi lik lə rə, el mə, hik mə tə yi yə lən mə si, fit ri
is te da dı, qey ri ‐a di yad da şı və tə fəkk ürü onu bir mər tə ‐
bə dən baş qa bir mər tə bə yə yüksəlt miş, ka mil lik mə qa ‐
mı na çat dır mış dır. Və de mək olar ki, Va sim müəl lim
şə ri ət, tə ri qət, mə ri fət, hə qi qət ad la nan və ka mil in sa nı
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şərt lən di rən həd lə ri fəth et miş, el min eniş li‐ yo xuş lu,
daş lı‐ kə sək li yo lun da büdrə mə miş dir. 

Bir çox Şərq ölkə lə ri nin, о cümlə dən də Azər bay ‐
can Mil li El mlər Aka de mi ya sı nın aka de mi ki, elm və
din fə da i si, ölkə miz də şərq şünas lıq el mi nin, inam və
eti qa dı mı zın in ki şa fı na, for ma laş ma sı na tə kan ve rən
pro fes sor Va sim Məm mə də li ye vi baş qa şərq şünas la rı ‐
mız dan fərq lən di rən bir cə hət var dır. Adə tən, şərq ‐
şünas la rı Şərq müdrik li yi elə ram edir, elə ov sun la yır
ki, on lar bu müdrik li yin til si min dən ömürlük kə na ra
çı xa bil mir lər. La kin Va sim müəl lim ərəb və fars dil lə ‐
ri ilə bə ra bər, rus və in gi lis dil lə ri ni, Av ro pa və Qərb
mə də niy yə ti ni, el mi ni və şə ri ə ti ni də mükəm məl bil ‐
mə si ilə se çi lir. 

Ba kı kənd lə rin də Va sim Məm mə də li ye və «müəl ‐
lim» de yə müra ci ət edir lər. Və bu kəl mə bu ra da böyük
ali mə böyük hörmət, eh ti ram mə qa mın da iş lə nir. Va ‐
sim müəl lim məc li sə gi rən də aya ğa du rur lar. 

İn ka ro lun maz hə qi qət dir ki, el mi ya ra dan alim dir,
an caq ali mi ya şa dan və ona əbə diy yət gə ti rən isə el m ‐
dir. Va sim müəl lim əq li, ira də si, gər gin əmə yi, da xi li
ina mı, əz mkar lı ğı ilə bu nu ar tıq sübut edib. 

Azər bay can el mi nin ko ri fey lə rin dən bi ri Nə si rəd ‐
din Tu si elm adam la rın dan da nı şar kən xüsu si vur ğu ‐
la yır dı ki, elm sa hib lə ri ni el mlə rin çox lu ğu ilə de yil,
əməl lə ri nin fay da lı lı ğı, əx laq la rı nın saf lı ğı və özlə ri nin
xe yir xah lı ğı ilə sı naq dan ke çir mək la zım dır. 

Әgər sək kiz yüz il öncə böyük ali min göstər di yi
şərt lər lə mi zan‐ tə rə zi qu rul say dı, sı naq dan üzüağ çı ‐
xan lar ara sın da mütləq aka de mik Va sim Məm mə də li ‐
yev də olar dı. 
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Qaf qaz Müsəl man la rı İda rə si nin nəz din də Va sim
Məm mə də li ye vin rəh bər lik et di yi El mi‐ Di ni Şu ra nın
üzvü və nə ha yət, qırx il dən ar tıq onun la dost luq edən
bir adam ki mi apar dı ğım müşa hi də lər im kan ve rir çə ‐
kin mə dən de yim ki, onun bir alim ki mi şəx siy yə ti ni və
cə miy yət də mövqe yi ni şərt lən di rən saf əx laq, yüksək
mə nə viy yat, fit ri is te dad, fə da kar lıq, düzlük, bi lik lə rə
can at maq və s. ki mi amil lər ol muş dur. 

De yir lər, in sa nın adı nı va li deyn lə ri, ya şı nı və qis mə ‐
ti ni Ya ra dan, qiy mə ti ni xalq ve rir. Bu kə lam da böyük
bir hə qi qət var dır. Və bu hə qi qət aka de mik Va sim Məm ‐
mə də li ye vin tə rə fin də dir. Ömrünün 70 ili ni şə rəf lə ba şa
vu ran, xal qın də rin hörmət və eh ti ra mı nı qa za nan, xal ‐
qı mı zı Şərq alə min də la yi qin cə təm sil edən böyük zi ya ‐
lı mız, görkəm li ali mi miz dir. 

Әrəb lər də de yim var: iki adam, iki şey dən usan maz;
var lı pul yığ maq dan, alim öyrən mək dən. Şərq şünas lıq
və ila hiy yat el mlə rin də zir və lər fəth edən müdrik Şər ‐
qin bu müdrik kə la mı san ki onun bo yu na bi çi lib. Öyrən ‐
mək dən usan ma yan, yo rul ma yan Va sim müəl lim el mi
sə viy yə miz dən ası lı ol ma ya raq, çox la rı mı zı öyrə dir. Qa ‐
zan cı ümum xalq mə həb bə ti, eh ti ra mı olur. 
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GÖRKӘM Lİ ALİM,  
BÖYÜK Zİ YA LI *

Et noq ra fi ya el mi mi zin ba ni lə rin dən bi ri, aka de mik
Tey mur Bünya dov vüqar la, güm rah lıq la, hünər lə 85‐i
haq la dı. Ali min mə na lı ömür yo lu na, el mi ya ra dı cı lı ğı ‐
na nə zər sa lan da iki böyük da hi nin qı zıl dan qiy mət li
kə lam la rı gə lir göz önünə. Azər bay ca nın dünya şöhrət ‐
li ali mi, Bağ dad da Ka  zi miy yə məs ci din də imam Mu ‐
se yi Ka zim lə ya na  şı uyu yan, əsər lə ri dünya nın bir çox
apa rı cı dil  lə ri nə tərc ümə olu nan Xo ca Nə si rəd din Tu si
xüsu si vur ğu la yır dı ki, elm sa hib lə ri ni el m lə rinin çox ‐
lu ğu ilə de yil, əməl lə ri nin fay da lı lı ğı, əx laq la rı nın saf ‐
lı ğı və özlə ri nin xe yir xah lı ğı ilə sı naq dan ke çir mək la ‐
zım dır. Da hi Nə si  rəd  din Tu si nin göstər di yi şərt lər lə
mi zan‐ tə rə zi qu rul say dı, şübhəm yox dur ki, sı  naq  dan
üzüağ çı xan lar sı ra sın da mütləq aka de mik Tey mur
Bünya dov da olar dı.  

Da hi Ni za mi isə de yir di:  

Rütbə lər için də se çi lir bi ri, 
Ha mı dan uca dır ali min ye ri. 

Ni za mi nin dövründə alim alim idi, kər pic kə sən kər ‐
pic kə sən, bən na bən na idi. İn di ki dövrdə və ziy yət də ‐
yi şib. Ona görə də hə qi qi alim dən söhbət düşən də,
mütləq əsl alim ifa də si ni iş lət mək zo run da qa lı rıq. Tey ‐
mur Bünya dov əsl alim dir, et noq ra fi ya el mi mi zin pat ‐
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ri ar xı dır. Bu bəs tə boy, nə cib in sa nın ye ri alim lər ara ‐
sın da elə uca dır ki, han sı tə rəf dən bax san, onun el mi ‐
nin nu ru diq qə ti ni çə kə cək, onu görə cək sən. 

Tey mur Bünya do va ya ra dan o qə dər böyük is te dad
və mə ri fət ve rib ki, lap ca van lıq dan el min, bi li yin eniş ‐
li‐ yo xuş lu, daş lı‐ kə sək li yo lu ilə irə li lə yər kən hə mi şə
bi rin ci ol muş dur. Bax ma ya raq ki, ata sı Әmi ras lan Na ‐
zar oğ lu 1938‐ci il də «xalq düşmə ni» dam ğa sı ilə güllə ‐
lən miş di, 1946‐cı il də or ta mək tə bi bi ti rən də ona qı zıl
me dal ver mək dən im ti na edə bil mə miş di lər. (Ma raq lı ‐
dır ki, ali min hər iki qı zı da or ta mək tə bi qı zıl me dal la
bi ti rib lər. İn di Qa ra tel şərq şünas, ata sı nın yo lu ilə ge ‐
dən Şi rin isə ta rix el mlə ri dok to ru dur.)

Tey mur müəl lim Azər bay can Dövlət Uni ver si te ti ‐
nin ta rix fakü ltə si ni bi tir dik dən son ra (1946‐1951) Azər ‐
bay can dan ilk ola raq Mosk va ya, SSRİ El mlər Aka de ‐
mi ya sı nın Mad di Mə də niy yət Ta ri xi İn sti tu tu nun as pi ‐
ran tu ra sı na da xil olur və vax tın dan əv vəl na miz əd lik
dis ser ta si ya sı müda fiə edir. O, ilk də fə ola raq «A zər ‐
bay ca nın qə dim və Or ta əs rlər dövrü tə sərr üfat hə ya ‐
tı» mövzu sun da dok tor luq dis ser ta si ya sı müda fiə edib.
Tey mur müəl lim res pub li ka mız da ar xe o lo gi ya və et ‐
noq ra fi ya el mlə ri üzrə ilk el mlər dok to ru, pro fes sor ‐
dur. AMEA Ar xe o lo gi ya və Et noq ra fi ya İn sti tu tun da
AME A‐ nın ilk müxbir üzvü (1989), 2001‐ci il də isə ilk
hə qi qi üzvü se çil miş dir. 2005‐ci il də Azər bay can Res ‐
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Әli ye vin sə rən ca mı ilə
in sti tut üzrə ilk ola raq «Şöhrət» or de ni nə, 2008‐ci il də
isə «Ә mək dar elm xa di mi» fəx ri adına la yiq görülüb.  

1995‐ci il də in sti tu tun ta ri xin də ilk də fə ola raq Mil ‐
li Məc li sə de pu tat se çi lib və par la men tin Elm və Təh sil
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Mə sə lə lə ri Ko mis si  ya  sı nın səd ri ki mi sə mə rə li fə a liy ‐
yət göstə rib. 

Bir az əv və lə qa yı da raq onu da de mə li  yəm ki, 1960‐cı
il də Tey mur müəl li min Res  pub li ka mız da ilk də fə ola ‐
raq çap et dir di yi irihəcm li «A zər bay can ar xe o lo gi ya sı
oçerk lə ri» əsə ri in di də ali mək təb lə rin müva fiq fakü l ‐
tə  lə rin də dərs və sa i ti ki mi is ti fa də edi lir. Təd  qi qat çı
1964‐cü il də isə ölkə miz də ilk də fə ola  raq «A zər bay ‐
can da əkin çi li yin in ki şa fı ta ri xi nə da ir» mo noq ra fi ya sı ‐
nı çap et dir  miş  di. 1969‐cu il də isə ilk ola raq «A zər bay ‐
can da mal dar lı ğın in ki şaf ta ri xin dən» mo noq  ra fi  ya  sı nı
bu rax mış dı. Hər iki mo no qra fi ya haq  qın  da Mosk va da
nüfuz lu «So vets ka ya ar xe o  lo  gi ya» və «So vets ka ya et ‐
noq ra fi ya» jur nal la rın da görkəm li alim lə rin müsbət
rəy lə ri dərc edil miş və bu əsər lə rin ta rix el mi nin araş ‐
dı rıl ma sın da müstəs na ro lu göstə ril miş dir. Aka de mik
Tey mur Bünya do vun rəh bər li yi ilə ilk də fə ola raq fun ‐
da men tal əsər, üçcild lik «A zər bay can et noq ra fi ya sı»
ha zır lan mış və Pre zi dent İl ham Әli ye vin 2004‐cü il
12 yan  var ta rix li sə rən ca mı ilə böyük ti raj la çap olun ‐
muş dur. Aka de mik Tey mur Bünya do vun rəh bər li yi ilə
ilk də fə ola raq ümum mil li li der Hey dər Әli ye vin ana ‐
dan ol ma sı nın 90 il li yi nə həsr olu nan üçcild lik «Qə bə ‐
lə nin ta ri xi», «Qə bə lə nin et noq ra fi ya sı» və «Qə bə lə
folk lo ru» əsər lə ri nəş rə ha zır lan mış, rus və in gi lis dil ‐
lə ri nə tərc ümə edil miş dir. Çox asan lıq la sa da la dı ğım
bu «ilk də fə» lə rin ar xa sın da keş mə keş li, üzücü 60 il lik
elm yo lu du rur. Bu yo la Tey mur müəl li min 30‐dan ar ‐
tıq mo noq ra fi ya və çox say lı el mi mə qa lə lə ri işıq tu tur.
Aka de mi kin rəh bər li yi ilə 7 el mlər dok to ru, 25‐dən ar ‐
tıq as pi rant və dis ser tant alim lik də rə cə si al mış dır. 
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Aka de mik Tey mur Bünya do vun el mi fə a  liy yə ti ni
AME A‐ nın pre zi den ti, aka de mik Mah  mud Kə ri mov,
AME A‐ nın vit se‐p re zi den ti, aka de mik Na i lə Və li xan lı,
AMEA Ar xe o lo gi ya və Et noq ra fi ya İn sti tu tu nun di ‐
rek  to ru, ta rix el mlə ri dok to ru Ma i sə Rə  hi  mo va, ta rix
el mlə ri dok to ru Sol maz Mə hər  rə   mo va və baş qa la rı
san bal lı əsər lə rin də yük sək qiy mət lən di rib, Azər bay ‐
can et noq ra fi ya el min də Tey mur Bünya dov mək tə bi ‐
nin ya ran ma sın dan və s. söz açıb lar. Azər bay can et ‐
noq ra fi ya el mi nin son 50‐60 il lik in ki şaf ta ri xi nin onun
adı ilə bağ lı ol du ğu nu xüsu si vur ğu la yıb lar. Aka de ‐
mik Mah mud Kə ri mo  vun həm ka rı haq qın da qə na ə ti
adam da qürur his si oya dır: «A ka de mik Tey mur Bünya ‐
do vun ömür yo lu na və çox şa xə li el mi ‐ic ti mai fə a liy yə ‐
ti nə nə zər sal dıq da bu böyük in san la fəxr et mə mək
mümkün ol mur». 

Elm alə min də nüfuz sa hi bi olan ali min fə a  liy yə tin də
ədə bi‐ bə dii ya ra dı cı lıq da mühüm yer tu tur. Tə sadü fi
de yil dir ki, o, Azər bay can Ya zı çı lar və Jur na list lər Bir ‐
li yi nin üzvüdür. Onun bə dii əsər lə ri ma raq la oxu nur.
Ke çən əs rin 70‐ci il lə rin dən baş la ya raq alim‐ ya zı çı və
şa ir Tey mur Bünya dov «A na Kürüm», «Qı zıl qa ya»,
«Zir və qa la», «Mərd qa la lar, sərt qa ya lar», «Qız var
oğul dan qey rət li», «Göz yaş la rı» (ro man), «Әsr lər dən
gə lən səs lər», «A zər bay ca nın uzaq keç mi şi nə sə ya hət»,
re dak to ru ol du ğum, Әmək dar ar tist Nu riy yə Hüsey ‐
no va ya həsr olun muş «Sən ol masay dın», «Bir qız bir
oğ la nın dır», «Öpəy dim gözlə rin dən», «Gül açı lır, yaz
olur», «A nam bir di, və tən tək», «Xan çi nar kölgə sin ‐
də», «Ba şı çal ma lı dağ lar», «Bil səy dim ay rı lıq dı» ki mi
sa də və an la şıq lı dil də ya zı lan, oxu cu lar və təd qi qat çı ‐
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lar tə rə fin dən də yər lən di ri lən əsər lər yaz mış dır. Aka ‐
de mi kin hər bir əsə ri həc min dən ası lı ol ma ya raq fay ‐
da lı lı ğı ilə se çi lir. «Daş var qı zıl dan qiy mət li, qız var
oğul dan qey rət li» ata lar sözündən götürülən «…Qız
var oğ lan dan qey rə tli» əsə ri is tis na təş kil et mir. Həcm ‐
cə çox da böyük ol mayan ki tab da Azər bay can ta ri xin ‐
də özünə əbə di şöhrət qa zan mış Tomi ris, Ba nu çi çək,
Sel can xa tun, Mömi nə xa tun dan, Uzun Hə sə nin ana sı
Sa ra xa tun dan, Tac lı xa tun dan, Tu ti bi kə dən, Şə rəf Ca ‐
han Bə yim xa tun dan, Hə cər dən, qan lı 20 Yan var şə hi di
İl ha mın sə da qət li Fə ri zə sin dən bəhs edi lir. Bu xa nım ‐
lar dar gündə ər lə ri ilə çi yin‐ çi yi nə olub lar. 

Aka de mi kin və tən uğ run da, tor paq la rı mız uğ run ‐
da qə na ə ti be lə dir: «A pa rı lan hər vu ruş qur tu luş dur». 

Ali min «Әsr lər dən gə lən səs lər» əsə ri Azər bay can
mu si qi ta ri xi ilə məş ğul olan təd qi qat çı lar üçün əvəz siz
mən bə dir. Ki tab da qə dim dövrlər dən üzü bu ya na dünya
şöhrət li sə nət kar la rı mız dan, mu si qişü nas la rı mız dan,
müğən ni lə ri miz dən, on la rın mil li mu si qi mi zin in ki şa ‐
fın da kı xid mət lə rin dən söz açır. Әn baş lı ca sı, təd qi qat ‐
çı nın mu ğam la rı mız, xalq mah nı la rı mız, sim li, nə fəs li
və zərb mu si qi alət lə ri mi zin tə şəkk ülü və in ki şaf mər ‐
hə lə lə ri xro no lo ji ar dı cıl lıq la təs vir və təh lil edi lir. Mu si ‐
qi xə zi nə mi zin ta ri xi çox sa də və an la şıq lı dil lə qə lə mə
alın mış dır. Әsər də yer alan «Mu ğam lar, mah nı lar», «Saz ‐
lı‐s özlü dünya», «Gül nə fəs lər, gözəl səs lər» və s. ki mi
bölmə lə ri hə yə can sız oxu maq ol mur. Bu əsər də ilk də fə
ola raq xal qı mı zın mu si qi mə nə viy ya tı ta ri xi‐et noq ra ‐
fik ba xım dan pe şə kar lıq la araş dı rı lıb. 

Azər bay ca nın Qərb bölgə sin də Tey mur müəl li min
uşaq lıq və gənc lik il lə rin də in san la rın mə nə vi qi da sı
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saz‐ söz ol muş dur (əs lin də, bu elə in di də be lə dir). Odur
ki, saz‐ söz vur ğu nu olan aka de mik po e zi ya nı, xüsu sən
də ba ya tı la rı çox se vir və özü də il lər dən bə ri dir ki, ba ‐
ya tı ya zır. Onun üçcild lik ba ya tı lar ki ta bı işıq üzü görüb:
«A nam bir di, və tən tək», «Xan çi nar kölgə sin də», «Ba şı
çal ma lı dağ lar». Bun dan əla və «Bil səy dim ay rı lıq dı» ba ‐
ya tı lar ki ta bı da var dır. Bu ki tab lar da tək cə ba ya tı lar de ‐
yil, alim‐ şa i rin hə yat, dünya, ana, və tən, qəh rə man la rı ‐
mız, elm adam la rı və b. ba rə də düşüncə lə ri də yer alır.
Bu ra da «Nə si hə tim, və siy yə tim siz lə rə», «Nə ana sız və ‐
tən var, nə və tən siz ana», «Nə küs, nə in ci», «Gözü yol ‐
da qa lan var», «El lər dən al mış dım, el lə rə qal dı», «Qar şı ‐
da dır im ta han lar, sı naq lar» və s. ki mi qey ri ‐a di bölmə ‐
lər var dır. 

Tey mur müəl li min ba ya tı la rı nın ək sə riy yə ti bi rin ci
sət ri kəm he ca lı, Kərk ükdə ol du ğu ki mi xoy rat va rı ba ‐
ya tı lar dır: 

Ağ lar könlüm, 
Ah çə kər, ağ lar könlüm. 
Mən ya ra ney lə miş dim, 
Dağ çə kər, dağ lar könlüm. 

Aka de mik Tey mur Bünya do vun fi kir lə ri ni ifa də et ‐
mək üçün Rə sul Rza və Hüseyn Kürdoğ lu ki mi ba ya tı
jan rın dan is ti fa də et mə si bir da ha göstə rir ki, ba ya tı
vax tı keç miş janr de yil. Ali min üçcild li yi bir da ha göstə ‐
rir ki, xalq ya ra dı cı lı ğı nın, hət ta ən qə dim növü be lə ye ni
dövrün fik ri ni ifa də et mək də çox müna sib for ma olur: 

Qan ağ lar; 
Qan lı yan var qan ağ lar. 
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Də yi şər çər xi‐d övran,
Qan ud du ran, qan ağ lar. 

Ba ya tı da söhbət o dövlət dən ge dir ki, Tey mur müəl ‐
li min ata sı Әmi ras lan Na zar oğ lu nu 1938‐ci ilin əv və ‐
lin də «Xalq düşmə ni» dam ğa sı ilə güllə lə miş, sək kiz
ya şın da ana sı nı iti rən 10 yaş lı Tey mu ru ye tim qoy muş ‐
du. İl lər son ra bə ra ət alan dan son ra Tey mur müəl li mi
ça ğı rıb, qan ba ha sı tək lif et miş di lər. Tey mur müəl li ‐
min ca va bı qı sa ol muş dur: «A ta ma vu ru lan güllə bağ ‐
rı mı elə par ça la yıb, qan la elə dol du rub ki, qan ba ha sı ‐
na yer qal ma yıb». İn di Qa zax şə hə rin də aka de mik Tey ‐
mur Bünya do vun ata sı güllə lə nən ye rin ya xın lı ğın da
Azər bay can da bən zə ri ol ma yan bir park ‐sey ran gah
var dır. Bu ra da Qa zax ra yo nu nun görkəm li ta ri xi şəx ‐
siy yət lə ri nin – şa ir lə rin, ya zı çı la rın, qəh rə man la rın, ge ‐
ne ral la rın abi də lə ri uca lır. On la rın ara sın da aka de mik
Tey mur Bünya do vun da abi də si var dır. Aka de mik Res ‐
pub li ka mız da sağ lı ğın da abi də si ucal dı lan iki‐üç alim i ‐
 miz dən bi ri dir. Bu, müstə qil li yi mi zin töhfə si dir. 

Aka de mik Tey mur Bünya dov təm tə raq sız və id di a ‐
sız hə yat sürən, fik ri‐ zik ri ya ra dı  cı lıq da olan, ya rat ‐
maq eh ti ra sı ilə ya şa yan nümu nə vi zi ya lı dır. Və tə ni ‐
mi zin görkəm li ali mi və böyük zi ya lı sı nı ana dan ol ma ‐
sı nın müba rək 85 il li yi müna si bə ti ilə ürək dən təb rik
edir, bun dan son ra da ömür pa yı nı gümrah və mə na lı
ya şa ma ğı ar zu edi rəm. 
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UNU DUL MAZ 
BӘ KİR MÜӘL LİM*

Ömrün yar paqt ökən ça ğı biz lə rin – ça lış dı ğı mız Ni ‐
za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tunun qa pı sı nı aş kar döy ‐
mə yə baş la dı. Düz bir il əv vəl aka de mik Bə kir Nə bi ye ‐
vi, ar xa sın ca ta nın mış ədə biy yatş ünas lar prof. Na zif
Qəh rə man lı nı, Ma il Də mir li ni itir dik. Az öncə isə prof.
Və li Os man lı nı son mən zi lə yo la sal mış dıq. Vaxt ne cə
də tez gə lib‐ ke çir. Elə bil dünən idi. Bə kir müəl lim tə ‐
zə cə çap dan çıx mış «Üze yir Ha cı bəy li nin ömürna mə ‐
si» ki ta bı nın siq nal nüsxə si ni al mış dı. Çox se vi nir di.
San ki ilk ki ta bı işıq üzü görmüşdü. Mət bu at da rəy
yaz maq üçün ki ta bı mə nə ver di və xa hiş et di ki, rə yi
tez ləş di rim. Sa ğol la şıb ay rıl dıq. Kim bi lər di ki, bu, bi ‐
zim son görüşümüz ola caq. Sə hə ri si gün ağır xə bər
biz lə ri sar sıt dı. Görkəm li ali min ki ta bı na rəy yaz maq
əvə zi nə vi da sözü yaz ma lı ol dum. Doğ ru dur, az son ra
Bə kir müəl li min son ki ta bı na «Üze yirş ünas lı ğa də yər li
töhfə» ad lı mə qa lə ya zıb «Ә də biy yat qə ze ti»n də çap
et dir dim (21.04.2012). Bu böyük in sa nın son ar zu su da
ye ri nə yet di. La kin bi zim Bə kir müəl lim lə bağ lı çox ar ‐
zu la rı mız ürə yi miz də qaldı. Bə kir müəl li min sə li qə‐
 sah ma nı hər an göz önünə gə lir. Rəh bər lik et di yi Dis ‐
ser ta si ya Şu ra sın da müda fiə et miş təd qi qat çı lar təs di ‐
qi ni alan da san ki öz övla dı müda fiə edib miş ki mi se vi ‐
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nər, on la rın dip lom la rı nı Şu ra nın ic la sın da tən tə nə li şə ‐
kil də təq dim edər di. Ru hu şad ol sun! Ke çən il ər zin də
ta nın mış alim lər Asif Rüstəm li, Va qif Yu sif li və Ata ə mi
Mir  zə yev dok tor luq dis ser ta si ya la rı nın təs di qi ni al dı lar. 

Bə kir müəl lim bir nümu nə mək tə bi idi. Tə vazö kar ‐
lı ğı, sa də li yi, in san la ra müna si bə ti on dan öyrən mi şik.
İs tər İn sti tu tun el mi, is tər sə də Dis ser ta si ya Şu ra sı nın
yı ğın ca ğı nı apar ma ğı, duz lu‐ mə zə li za ra fat la rı bir məm ‐
nun luq və ürək  ra hat lı ğı gə ti rər di. Çox diq qət li idi.
Qırx ilə ya xın dost luq müna si bə tin də ol du ğum, xa ri ci
ölkə lə rə bir gə ge dib‐ gəl di yim Bə kir müəl lim, hət ta mə ‐
nim üçün oxun ma mış ki tab idi. Onun «Nə si mi ki ta bı ‐
nın işı ğın da» ki ta bı nın əl yaz ma sı El mi Şu ra da ça pa
tövsi yə edi lən də mə ni re dak tor tə yin et miş di lər. Bir
gün gözlə mə di yim hal da pro to kol dan çı xa rı şı aşa ğı da ‐
kı ya zı ilə mə nə ver di: «Möhtə rəm Qə zən fər müəl li mə
ki çik bir xa ti rə yar pa ğı. Bə kir müəl lim. 12.I I I.0 9». 

Bir də fə də Xalq şa i ri Rə sul Rza ya həsr et di yim «İ ki
zir və dən bi ri» mə qa lə mi «A zər bay can» qə ze ti nə ça pa
ver mə miş dən əv vəl xa hiş et dim ki, oxu sun, rə yi ni bil ‐
dir sin. Sə hə ri si gün so nun cu və rə qin aşa ğı sın da qır mı zı
mürək kəb lə ya zıl mış, həd siz se vin ci mə sə bəb olan rə yi
mə nə ver di: «Ә la! Gə lə cək də bir dis ser tan tı nı za mövzu
ve rin: «Rə sul Rza və klas sik ədə bi ir s». Bu mə qa lə də ki
gözəl fakt lar və on la rın açı mı dis ser ta si ya nın bir fəs li nə
ye tər… Bə kir müəl lim. 12.XI I.08».  

Hər iki ya zı nı ən əziz xa ti rə ki mi sax la yı ram. Bə kir
müəl lim lə dost lu ğu muz öz ye rin də, ədə bi əmək daş lı ‐
ğı mız çox məh sul dar idi. 

Mə nim «Nost ra da mu sun möcüzə li alə mi», «İ raq‐
türkman folk lo ru», «Nə si mi haq qın da araş dır ma lar»
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ki tab la rı mın re dak to ru ol muş du. Nə giz lə dim, Bə kir
müəl lim ki mi cid di re dak tor görmə mi şəm. So vet
dövrünün ən cid di re dak tor la rın dan da, bəl kə, cid di
idi. «Nost ra da mu sun möcüzə li alə mi» ki ta bı nı üç də fə
oxu ya raq min sə hi fə dən 670 sə hi fə yə qə dər en dir di.
«Nə si mi haq qın da araş dır ma lar» ki ta bı ma çox ma raq lı
önsöz yaz dı. Yet mişil lik yu bi le yim də «A lim haq qın da
dost sözü» ad lı mə qa lə yaz dı. Çox se vin dim. Ona görə
yox ki, aka de mik öz iş çi si ba rə də mə qa lə yaz mış dı.
Ona görə ki, Bə kir müəl lim dost lu ğu mu zu ədə bi ic ti ‐
ma iy yə tə açıq la mış dı. Onu da de yim ki, dost lu ğu muz
tə mən na sız lıq tə mə li üzə rin də qu rul muş du. (Kaş o
günlər olay dı!) İn di in ki şa fım da böyük xid mət lə ri olan
us ta dı mın, dos tu mun ya ra dı cı lı ğı na böyük mə həb bət
və eh ti ram la həsr et di yim mə qa lə lər tə səl li olur. Aka ‐
de mi kin «Se çil miş əsər lə ri» nin 5‐ci cil di nin, elə cə də
«Nə si mi kə la mı nın işı ğın da» ki ta bı nın re dak to ru ol ‐
muş, hər iki əsə rə əha tə li önsöz yaz mı şam. De yi lən lər ‐
dən baş qa, «Nə yax şı dünya da yax şı var imiş», «Ta rix
qu rub‐ ya ra dan la rı ya şa dır», «Böyük yo lun yol çu su»,
«Ta ri xi sə fə rin bəh rə si», «Ya rı məsr lik gər gin əmə yin
bəh rə si», «Ә də biy yatş ünas lıq el mi mi zin tən tə nə si» mə ‐
qa lə lər top lu su nu «Ә də biy yatş ünas lıq el mi mi zin pat ‐
ri ar xı» adı al tın da ki tab ha lın da bu rax mı şam. Bu əsər ‐
lər Bə kir müəl li min pe şə kar və sə riş tə li qə lə mi nin, tə ‐
fəkk ür və mən ti qi görüşlə ri nin məh su lu olan, ədə bi
pro se sə, klas sik ədə bi ir sə, ədə bi tən qi də, ədə bi əla qə ‐
lə rə, po e zi ya da sə nət kar lıq mə sə lə lə ri nə həsr olu nan
cild ‐cild mo noq ra fi ya la rın dan, el mi mə qa lə lə rin dən söz
açır. O ki tab lar in san ömrü üçün böyük bir za man kə si ‐
yin də ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zin və tən qi di mi zin keç ‐
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di yi eniş li‐ yo xuş lu, an caq şə rəf li yo la nə zər sal maq, ədə ‐
biy ya tı mı zı və ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zi ya ra dan lar
və ya şa dan lar haq qın da qiy mət li mə lu mat, nə zə ri bi lik ‐
lər əl də et mək üçün əvə zo lun maz mən bə dir.

Bə kir müəl lim əmə lisa leh, iman lı və inam lı in san idi.
Tə sadü fi de yil dir ki, Azər bay can dan həcc zi ya rə ti nə ilk
ge dən lər dən bi ri Bə kir müəl lim ol muş du. Qaf qaz Müsəl ‐
man la rı İda rə si nin nəz din də fə a liy yət göstə rən El mi‐
 Di ni Şu ra nın işin də ya ran dı ğı 1997‐ci il dən bir gə fə a liy ‐
yət göstə rir dik. İs la mi də yər lər haq qın da Bə kir müəl li ‐
min fi kir lə ri bə zən yüksək sa vad lı din xa dim lə ri mi zi
be lə hey ran edir di. Çox sə mi mi, vic dan lı, son də rə cə ge ‐
nişü rək li, hu ma nist adam idi. Uzun il lər Bə kir müəl li ‐
min rəh bər lik et diyi Dis ser ta si ya Şu ra sın da sədr müa vi ‐
ni ki mi də fə lər lə onun xe yir xah lı ğı nın, mər hə mə ti nin,
hu ma nist li yi nin şa hi di ol mu şam. Onun xe yir xah lı ğı, hu ‐
ma nist li yi hə qi qət üzə rin də bər qə rar ol du ğun dan onu
bir şəx siy yət ki mi ucal dır dı. 

Bə kir müəl lim xoş bəxt adam idi. Elm və təh sil mə bə ‐
di Ba kı Dövlət Uni ver si te tin də Məm məd Arif, Fey zul la
Qa sım za də, Mir Cə lal, Әli Sol tan lı, Cə fər Xən dan, Mux ‐
tar Hüseyn za də ki mi böyük müəl lim lər dən dərs al mış ‐
dı. Hə qi qə tən də, «Ta rix də böyük şəx siy yət lər nə sil, ai ‐
lə, mühit, se vim li müəl lim lə rin tə si ri lə bo ya‐ ba şa ça tıb
məş hur la şır lar» (Gülrux Әli bəy li). 

Aka de mik Bə kir Nə bi ye vin yaz dıq la rın dan hər mə ‐
qam da böyük qə na ət lər ha sil et mək olur. Mə sə lən, ali ‐
min «Hey dər Әli yev haq qın da et üdlər» əsə ri ni oxu ‐
yan dan son ra qə ti qə na ə tə gəl dim ki, böyük şəx siy yət ‐
lər ba rə də mötə bər sözü, böyük hə yat təcr übə si olan,
dünya nın keş mə keş lə rin dən ba şı çı xan adam lar de ‐
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yən də da ha mötə bər olur. Hə qi qə tən də, Bə kir müəl ‐
lim bə dii sözün in tə ha sız im kan la rın dan mə ha rət lə is ‐
ti fa də edə rək Azər bay ca nın ta ri xi sal na mə si nə qı zıl
hərf lər lə ya zıl mış, Azər bay can ta ri xin də epo xa olan
öndə ri mi zin port re ti ni ya rat mış, qə dir bi lən xal qı mı za
töhfə et miş dir. 

Adam çox oxu duq ca, çox bil dik cə dərk edir ki, az
bi lir. Bə kir müəl lim lə tə mas da olan da çox la rı mız bu
his si da ha çox ke çi rər dik. Onun ədə biy yatş ünas lıq sa ‐
hə sin də də rin bi li yi, dünyagö rüşü, müha ki mə lə ri bi zi
çox vaxt çaş baş sa lır dı.  

Aka de mik Bə kir Nə bi yev bütün ti tul la ra, fəx ri ad ‐
la ra, yüksək müka fat la ra, or den lə rə la yiq görülmüş
nüfuz lu bir alim idi. Bu nun la be lə, qə lə mi ye rə qoy ‐
mur du. Ömrünün mə na sı nı ya zıb‐ ya rat maq da, xal qa
xid mət də görürdü. Bu, gənc lə rə, lap elə yaş lı nəs lə də
örnək ol maq ba xı mın dan də yər kəsb edir. Baş qa la rı na
örnək, nümu nə ol maq xoş bəxt lik dir. Bə kir müəl lim bu
xoş bəxt li yi alın tə ri, yu xu suz ge cə lə ri, ti ta nik zəh mə ti
sa yə sin də qa zan mış dı. 

Bə kir müəl lim Xalq ya zı çı sı Hüseyn Ab bas za də nin
«Dünya dan gör ne cə in san lar ge dib» əsə ri nə yaz dı ğı
mə qa lə sin də göstə rir di ki, in san lar dünya mız dan köçür,
la kin on la rın əməl lə ri, bir də ba rə sin də xa ti rə lər qa lır.
Xoş bəxt o kəs lər dir ki, əbə diy yə tə qo vu şan dan son ra
xal qa gə rək li əsər lə ri, haq qın da unu dul maz xa ti rə lər
qal sın. Çə kin mə dən de yə bi lə rəm ki, Bə kir müəl lim
Ya ra da nın hə min xoş bəxt bən də lə rin dən bi ri dir. Elə
gün ol maz ki, İn sti tu tu muz da Bə kir müəl li mi ya da sal ‐
ma yaq. Әn əsa sı odur ki, ölümündən son ra Bə kir müəl ‐
li min «Әh məd Ca vad» əsə ri AME A‐ nın müxbir üzvü
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Tey mur Kə rim li nin re dak tə si ilə çap olun du. Re dak to ru
ol du ğu «Mol la Nəs rəd din» jur na lı nın VI II cil di işıq üzü
gördü. Möhtə rəm pre zi den ti mi zin sə rən ca mı ilə «Fi ri ‐
dun bəy Köçər li» ki ta bı çap olu nur. Baş re dak to ru ol du ‐
ğu «A zər bay can ta ri xi» V‐VI cild lər ça pa ha zır la nır. 

Bə kir müəl lim böyük irs qo yub ge dib. 
Aka de mik Bə kir Nə bi ye vin son ki ta bı «Üze yir Ha ‐

cı bəy li nin ömürna mə si» ki ta bın da da hi bəs tə ka rı mı zı
son mən zi lə yo la sa lar kən, Azər bay ca nın ilk Xalq şa i ri
Sə məd Vur ğu nun Üze yir  bə yin mə za rı ba şın da oxu ‐
du ğu şe ir yer alır: 

Ölüm se vin mə sin qoy, ömrünü ver mir ba da, 
Xalq qəd rin ca nın dan da ha əziz bi lən lər. 
Şi rin bir xa ti rə tək qa la caq dır dünya da, 
Se və rək ya şa yan lar, se vi lə rək ölən lər. 

Bə kir müəl lim də se və rək ya şa dı. Cis ma ni cə hət dən
biz dən ay rıl sa da, o, bi zim lə dir. Yax şı adam lar ölmürlər.
On lar biz ya şa dıq ca bi zim qəl bi miz də ya şa ya caq lar. 
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AŞIQ SӘ NӘ Tİ NİN
ME MAR LA RIN DAN Bİ Rİ*

Sink re tik aşıq sə nə ti çox şə rəf li, şə rəf li ol du ğu qə ‐
dər də çə tin, mürək kəb və əzab ‐ə ziy yət li sə nət dir. Bu ‐
nun bir da ha mə də ni ir si mi zi mə həb bət və yüksək pe ‐
şə kar lıq la xal qa təq dim edən, xal qın mə həb bə ti ni qa ‐
za nan «Mə də niy yət» ka na lın da mu si qi mi zə, mu ğam ‐
la rı mı za, xa nən də və tar zən lə ri mi zə həsr olu nan bir
ve ri liş də san ki ye ni dən dərk et dim. 

Bəs tə kar Oq tay Rə cə bov de di ki, biz də özü tar ça ‐
lıb ‐o xu yan ye ga nə xa nən də Qu lu Әs gə rov olub və əla ‐
və et di ki, bu çox ağır iş dir. Sə nət kar bey nin dən gə lən
ener ji ni ey ni vaxt da həm ürə yi nə, həm də bar maq la rı ‐
na ver mə li olur. 

Hə min an da möcüzə li aşıq sə nə ti, böyük us tad aşıq ‐
lar ba rə də düşündüm və qə ri bə bir mən zə rə ilə üzləş ‐
dim: Aşıq mu si qi ifa çı sı dır, aşıq müğən ni dir, aşıq xa ‐
nən də dir, aşıq bəs tə kar dır, aşıq ak tyor dur, aşıq rəq qas ‐
dır, aşıq bə dii qi ra ət us ta sı dır, aşıq şa ir dir, aşıq alim dir,
aşıq das tan çı dır, aşıq məz hə kə çi dir, aşıq pe da qoq dur.  

Tə sadü fi de yil dir ki, aşıq sə nə ti ni də rin dən bi lən
da hi Üze yir bəy ya zır dı: «A şıq ya ra dı cı lı ğı elə bir sə nət
alə mi dir ki, ora da şa i rin də, ya zı çı nın da, bəs tə ka rın
da, xa nən də nin də, rəq qa sın da is tə ni lən qə dər götürə ‐
cə yi pay var dır». 

Yu xa rı da sa da la dı ğı mız cə hət lə ri eh ti va edən, ad la ‐
rı nı if ti xar la çək di yi miz ecaz kar sə nət kar lar aşıq sə nə ‐
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ti nin zir və sin də bər qə rar olur lar. Bu sı ra da Qur ba ni,
Ab bas Tu far qan lı, Xəs tə Qa sım, Va leh, Şəm kir li Hüseyn,
Alı, Әləs gər, Mol la Cu ma, Ağ da ban lı Qur ban, Hüseyn
Bo zal qan lı, Mir zə Bi lal fə xa rət li yer tu tur lar. On la rın
aşıq ha va la rı və sözlə ri nə bəs tə lən miş nəğ mə lə ri dil lər
əz bə ri dir. Aşıq sə nə ti ni ya ra dıb‐ ya şa dan la rın hə rə sin ‐
dən saz‐ söz pə rəs tiş kar la rı na ər məğan ola raq bir ‐i ki
nümu nə ver mə yi, on la rın di li nin tə miz li yi ni, gözəl li yi ‐
ni, şi rin li yi ni, di li mi zi ne cə qo ru ma la rı nı oxu cu la rın
diq qə ti nə çat dır ma ğı la zım bil dim. 

Qur ba ni: 
Ba şı na döndüyüm ay qə şəng pə ri,
Adət dir də rər lər yaz bənö vşə ni. 

Və ya: 
Ay ağa lar, ay qa zı lar, 
Yar ya man al dat dı mə ni. 

Ab bas Tu far qan lı: 
Bu dur gəl di ba har fəs li, 
Dağ la rın la la vax tı dır. 

Və ya  
Nə ağ lar san, nə sız lar san, 
Bir dər di beş alan könlüm. 

Aşıq Va leh: 
Ay ana, bu bir cüt so na nın, 
Han sı na qur ban mən olum. 

Şəm kir li Hüseyn: 
Ya rın bağ ça sın da üç gül açı lıb, 
Ağ gül, qır mı zı gül, bir də sa rı gül. 
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Alı: 
Yar ya nın da günah ka ram, 
Doğ ru sözüm ya lan ol du. 

Və ya 
Gəşt ey lə dim, bu dünya nı do lan dım, 
Әl li ni ke çir dim, yüzə nə qal dı. 

Mol la Cümə: 
İs mi pünhan, ni yə mən dən küsübsən, 
Dost meh ri ban ya bir olar, ya iki. 

Aşıq Әləs gər dən nümu nə lər ver mə yə eh ti yac duy ‐
ma dıq. Aşı ğın həm öz ha va la rı nı, həm də sözlə ri nə
bəs tə lən miş mah nı la rı say maq la qur ta ran de yil: «Ni yə
döndü», «Na rın üz», «Do la nır», «Düşdü», «Gə lən də»,
«Gülən dam», «Güllü», «Müşkünaz», «O la», «Öldürür»,
«Sa rıkö ynək», «Tel li», «Cey ran», «Xoş gəl din», «Mən»,
«Get mə, aman dı», «Görürsən mi oğ run ba xan gözə li»
be lə lə rin dən dir. 

Aşıq Şəm şir po e zi ya sı bu böyük sə nət kar la rın ya ra ‐
dı cı lı ğın dan bəh rə lən miş, on la rın qay nar po e zi ya çeş ‐
mə sin dən su iç miş, ürək lə rə yol tap mış, ümum xalq
mə həb bə ti ya ran mış dır. Aşıq Şəm şir öz sə ləf lə ri ki mi
sağ lı ğın da klas sik lə şən, aşıq sə nə ti ni in ki şaf et di rən,
Göyçə‐ Kəl bə cər aşıq mühi ti nin for ma laş ma sın da xid ‐
mət lə ri olan us tad aşıq dır. 

Tə sadü fi de yil dir ki, Aşıq Şəm şir sə ləf lə ri olan az ‐
man aşıq lar ki mi, folk lor üzrə dərs lik lə rə düşüb və
Uni ver si tet lə rin müva fiq fakü ltə lə rin də təd ris olu nur. 

Aşıq Şəm şi rin 1955‐ci ilin ya yın da Kəl bə cər də se ‐
vim li şa i ri miz Sə məd Vur ğun la görüşü ha di sə yə çev ril ‐
di. Sə məd Vur ğun aşı ğın şa ir lik qa bi liy yə ti ni görüb onu
Ba kı ya də vət et di. Ba kı da aşı ğa qey ri ‐a di qay ğı göstə ril ‐

113



di. Aşı ğın Ya zı çı lar Bir li yi nə qə bul olun ma sı gündə mə
gə ti ril di. Ki ta bı pla na sa lın dı. Sə məd Vur ğu nun xa hi şi
ilə şa ir Os man Sa rı vəl li aşı ğın ya ra dı cı lı ğın dan mo no   ‐
qra fi ya yaz ma ğa baş la dı. La kin o, əv vəl cə aşı ğın ya ra dı ‐
cı lı ğı ilə ya xın dan ta nış ol du və Şəm şi rin 1959‐cu il də
işıq üzü görən «Şe ir lər» ki ta bı na önsöz yaz dı. Bun dan
son ra aşı ğın «Qoş ma lar» (1971), «Se çil miş əsər lə ri» (1973),
«Dağ ha va sı» (1979), «Şe ir lər» (1980) ki tab la rı çap olun ‐
du. Bu böyük na i liy yət idi. Sağ lı ğın da bu qə dər ki ta bı
çap olu nan aşı ğa, de mək olar ki, tə sadüf edil mir. Bu
əsər lər Aşıq Şəm şi rin aşıq‐ şa ir ki mi şöhrət lən mə si nə gə ‐
ti rib çı xar dı. Baş qa bir yan dan da təd qi qat çı la rın, xüsu ‐
sən də folk lorş ünas la rın, mu si qişü nas la rın diq qə ti ni cəlb
et di. Mo noq ra fi ya lar, mə qa lə lər ya zıl dı, dərs lik lə rə sa ‐
lın dı. La kin bu ənə nə nin əsa sı nı Os man Sa rı vəl li hə lə
1973‐cü il də yaz dı ğı «A şıq ürək li şa ir, şa ir ürək li aşıq
Şəm şir» mo noq ra fi ya sı ilə qoy muş du. 

Sə məd Vur ğu nun xe yir‐ du a sı və dəs tə yi ilə böyük
sə nət yo lu na çı xan Aşıq Şəm şir şöhrət lən di. «Әmək dar
mə də niy yət xa di mi» fəx ri adına la yiq görüldü. 

Әl çat maz zir və olan Aşıq Әləs gə ri çıx maq la, heç bir
aşı ğın ya ra dı cı lı ğı na bu qə dər əsər həsr olun ma yıb.
Os man Sa rı vəl li dən son ra Məm məd As la nın «Sax la
izi ni, dünya» (1989), «Də də Şəm şir yad daş lar da» (2000,
top la yıb tər tib edə ni Qən bər Şəm şi roğ lu), prof. Mürsəl
Hə ki mo vun «Haqq aşı ğı Də də Şəm şir» (mo noq ra fi ya,
2004), Səd nik Pa şa ye vin «A şıq Şəm şi rin po e tik alə mi ‐
nə sə ya hət» (2008), «Ünva nı mız – Də də Şəm şir» (2011,
top la yıb tər tib edə ni folk lorş ünas alim Adil Cə mil), Sə ‐
bi nə İsa ye va nın «A şıq Şəm şi rin po e ti ka sı» (mo noq ra ‐
fi ya, 2012), Cə mi lə Çi çə yin «Kəl bə cə rin saz qa la sı» (I
ki tab, 2012) və «A rı çi çə yə gə lir» (II ki tab, 2012) ki tab ‐
la rı çap olun du. De yi lən lər dən əla və Sə bi nə İsa ye va
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«A şıq Şəm şi rin ya ra dı cı lı ğı» mövzu sun da na mi zəd lik
dis ser ta si ya sı ya za raq uğur la müda fiə et miş, fi lo lo gi ya
üzrə fəl sə fə dok to ru el mi də rə cə si al mış dır. 

Aşıq Şəm şi rin ədə bi ir si nə, saz‐ söz sə nə ti ni də rin ‐
dən bi lən alim lər, şa ir və ya zı çı lar, saz‐ söz sər raf la rı
çox say lı mə qa lə lər həsr edib lər. İf ti xar his si ilə M.Təh ‐
ma sib, P.Ә fən di yev, M.Hə ki mov, V.Və li yev, S.Pa şa ‐
yev, Ә.El da ro va, M.Qa sım lı ki mi ömrünü folk lo ru mu ‐
zun, aşıq sə nət alə mi nin araş dı rıl ma sı na həsr edən,
Şəm şir ya ra dı cı lı ğın dan yan ke çə bil mə yən alim lə ri mi ‐
zin ad la rı nı bu mə qam da çək mək is tər dim. Aşıq Şəm ‐
şi rin hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nan mo noq ra fi ‐
ya lar, el mi‐ pub li sis tik ki tab lar və mə qa lə lər bu görkəm ‐
li aşı ğın ozan ‐a şıq sə nə ti nin me mar la rın dan bi ri ol ma ‐
sın dan xə bər ve rir.  

Adı nı çək di yi miz ki tab lar da və say sız‐ he sab sız mə ‐
qa lə lər də Aşıq Şəm şi rin hə ya tı, mühi ti və po e tik ir si
təd qi qat süzgə cin dən ke çi ril di yin dən bu ra da an caq
bir ‐i ki mə sə lə dən söz aç maq la ki fa yət lə nə cə yəm. Şəm ‐
şir 1920‐ci il də ye di il lik mək tə bi bi tir miş di. Bu, o za ‐
man üçün nə in ki əya lət lər də, hət ta mər kəz lər də be lə
hər ada ma qis mət ol mur du. Şəm şir aşıq lı ğı ata sı, şa ir ‐
lik tə bi olan , elm li, bi lik li Ağ da ban lı Qur ban dan öyrən ‐
miş di. Klas sik aşıq po e zi ya sı nı mükəm məl bi lir di,  si ‐
nə dəf tər idi.  Bu müna si bət lə bir şe i rin də ya zır dı: 

Şəm şi rəm, Qur ba nın ni şa nə si yəm, 
Böyük aşıq la rın dəf tə ri yəm mən. 

Şəm şi rin ya ra dı cı lı ğın da onun sa vad sə viy yə si özünü
qa ba rıq şə kil də göstə rir: 

Da şı şüşə edir,  şüşə ni ipək, 
Neft dən qab‐ qa caq, alov dan çi çək, 
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Qum dan qı zıl çə kir, tor paq dan çörək, 
Gər di şin qüdrə ti in san əl lə ri. 

Bu mis ra lar bir yan dan dünya nın əş rə fi olan in sa ‐
nın nə lə rə qa dir ol du ğun dan xə bər ve rir sə, di gər tə rəf ‐
dən də qüdrət li sə nət ka rın sa vad səviy yə sin dən söz
açır. Aşıq Şəm şir bütün aşıq şe ir şə kil lə rin dən, o cümlə ‐
dən də təc ni sin bütün mə lum növlə rin dən bol‐ bol is ti ‐
fa də et miş dir. 

Aşıq Şəm şi rə həsr elə di yim «A şıq Şəm şir haq qın da
düşüncə lə rim» ad lı mə qa ləm də göstər miş dim ki, Aşıq
Şəm şi rin Mi ka yıl Azaf lı ilə aşıq po e zi ya sı nın ən çə tin
və mürək kəb jan rı olan təc nis lə de yiş mə si aşıq ya ra dı ‐
cı lı ğın da az tə sadüf edi lən ha dis ədir. Çünki ta ri xən
təc nis ya rat maq əsl sə nət kar lıq ni şa nə si he sab olun ‐
muş dur. XVII əs rin qüdrət li söz us ta sı Xəs tə Qa sım
aşıq üçün təc nis ya rat ma ğı «hünər göstər mək» an la ‐
mın da qə bul edir di və de yir di: 

Nə alim işi di, nə də ülə ma, 
Təc nis mey da nı nın öz hünə ri var. 

Hə qi qə tən də, təc nis ya rat maq hər aşı ğa müyəs sər
ol mur. Çox la rı məz mu nu, mə na nı for ma ya qur ban ve ‐
rir lər.  Fi kir ver sə niz, görər si niz ki, Xəs tə Qa sım dan
üzü bu ya na təc nis yaz maq de yil, bu işin çə tin li yi ni nə ‐
zə rə çat dır maq üçün «təc nis ya rat maq» ifa də si iş lə nir.
Xoş bəxt lik dən Aşıq Şəm şi rin təc nis lə rin də for ma‐ məz ‐
mun vəh dət də olur: 

Tə bib qar şı gəl sə, sa ğa lar ya ra, 
İs tər ağ la, ya sı zıl da, ya za rı. 
Qı şın ömrü təs lim olur ba ha ra, 
Çi çək lər dən bal çə kə cək yaz, arı… 
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Aşıq Şəm şi rin li ri ka sın dan onil lər bo yu təd qi qat çı ‐
lar böyük mə həb bət lə söz açır lar .Us tad aşı ğın li ri ka sı ‐
nı: ic ti mai li ri ka, mə həb bət li ri ka sı, tə bi ət li ri ka sı ki mi
bölə rək a yrı ‐ay rı lıq da təh lil edir lər. İc ti mai və mə həb ‐
bət li ri ka sı baş qa us tad aşıq‐ şa ir lər də də qa ba rıq şə kil ‐
də özünü göstər di yin dən, Aşıq Şəm şi rin mə həb bət li ‐
ri ka sın dan söz aç maq is tər dim. Mə nə be lə gə lir ki,
ömründə Kəl bə cə ri görmə yən ada mın be lə us ta dın tə ‐
bi ət li ri ka sı ilə ta nış lıq dan son ra gözlə ri önündə bu fü‐
sunkar di ya rın tə bi ə ti is te dad lı bir rəs sa mın fır ça sın ‐
dan çı xan hey ra ne di ci rəsm əsə ri ki mi can la na caq dır.
Hə qi qə tən də, Aşıq Şəm şi rin tə bi ə ti vəsf edən şe ir lə ri ni
oxu duq ca hey ran ol ma ya bil mir sən. 

Yaz olan da bi zim uca dağ lar da, 
Öpüşür gül‐çi çək, la lə, bənö vşə. 
Ma ral la rın, cüyürlə rin gözündən 
Uta nıb qı sı lır ko la bənö vşə. 

Və ya 
Atam Də li dağ dı, İs ti su anam, 
Nə və olub oğ lum, qı zım dağ la ra.

Doğ ru dur, mə nim beş il bir yer də oxu du ğum, tə lə ‐
bə yol da şım Әn vər Rza nın po e zi ya sı va si tə si ilə Kəl bə ‐
cə rin tə bi ə ti ba rə də az ‐çox tə səvv ürüm var idi. Hət ta
Әn və rin aşa ğı da kı mis ra la rı nı aşıq ha va sı üstündə
zümzümə et mək dən doy maz dım: 

Mər ca nı çi yə lək,  gül də rə‐də rə, 
Gəl dim bir də rə yə, də rə nə də rə. 

Mət ləb dən uzaq laş ma ya raq çə kin mə dən de yə bi lə ‐
rəm ki, aşıq sə nə ti nin əl çat maz zir və si Aşıq Әləs gər ‐
dən son ra tə bi ə tin gözəl li yi ni əks et di rən , o ri ji nal lövhə ‐
lər ya ra dan ən ma hir sə nət kar Aşıq Şəm şir dir.  Güman
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edi rəm ki, şa ir ‐a şı ğın «Du man» şe i ri de yi lən lə rə əya ni
sübut ola bi lər: 

Döşlər də bən zə yir boz sürülə rə, 
Də rə yə do lan da ya tı şır du man. 
Hər dən qa nad la nıb qal xır ha va ya, 
Qa ra bu lud la ra qa tı şır du man. 

Çökür yer üzünə, öpür çə mə ni, 
Tor paq da göyər dir ya şıl sə mə ni, 
Su la yıb oya dır tər ya sə mə ni, 
Nər gi zin da dı na ye ti şir du man. 

Dər ya dan dol du rur pi ya lə si ni, 
Şeh də çi miz di rir dağ la lə si ni, 
Giz lə yir me şə nin şə la lə si ni 
Qo vu şub əl ‐ə lə tu tu şur du man. 

Aşıq la rın I qu rul ta yı ərə fə sin də (5 may 1928) Ü.Ha cı bə y  li
«A şıq sə nə ti» ad lı çox ma raq lı mə qa lə sin də ya zır dı: 

«A şıq ifa çı lıq mə ha rə ti ni sxo las tik mühit də öyrən ‐
mir; ona tə miz ha va, ya şıl çə mən, çöl çi çək lə ri nin ət ri,
uca dağ lar,  ge niş tar la lar, quş la rın cəh‐ cə hi, çay la rın şı ‐
rıl tı sı il ham gə ti rir. Aşıq əsl azad rəs sam dır». (Bax: Ü.Ha ‐
cı bə yov. Se çil miş əsər lə ri. Ba kı, «Ya zı çı», 1985, səh. 206). 

Aşıq Şəm şi rin tə bə it li ri ka sı nın ha ra dan qay naq la ‐
na raq məf tu ne di ci ol ma sı Üze yir bə yin «A şıq sə nə ti»
mə qa lə si ni oxu yan dan son ra da ha ay dın ba şa düşülür. 

Aşıq Şəm şir bütün aşıq şe ir şə kil lə rin də qə lə mi ni sı ‐
na mış , u ğur qa zan mış, saz‐ söz pə rəs tiş kar la rı nın qəl bin ‐
də məs kən sal mış dır. XX əsr Azər bay can aşıq po e zi ya sı ‐
nın görkəm li nüma yən də si us tad Aşıq Şəm şir , u lu aşıq
sə nə ti nə ver di yi töhfə lər sa yə sin də bu müqəd dəs sə nə ‐
tin me mar la rı sı ra sın da la yiq li ye ri ni tut muş dur. 
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DA Hİ LİK MӘR TӘ BӘ SİN DӘN 
Vİ DA NӘĞ MӘ Sİ *

Dünya ədə bi yya tı na də yər li töhfə lər ve rən, adı fə ‐
xa rət lə çə ki lən ədib lə rin sı ra sın da ABŞ ya zı çı la rı Mark
Tven, Te o dor Dray zer, Cek Lon don, Vil yam Folk ner,
Er nest He min qu ey də var dır. On la rın əsər lə ri Azər ‐
bay can di li nə tərc ümə olun du ğun dan oxu cu lar və təd ‐
qi qat çı lar on la rı yax şı ta nı yır lar. Bu ədib lər dən iki si –
V.Folk ner (1949) və E. He min qu ey (1954) No bel müka ‐
fa tı la u re at la rı dır. Tə əss üf ki, AB Ş‐ın baş qa No bel müka ‐
fa tı la u re at la rı El ton Sink ler (1930), O’ Ne il (1936), Perl
Bak (1938) və Con Steyn bek (1962) ba rə də in di yə qə ‐
dər azər bay can lı oxu cu la rın mə lu ma tı, de mək olar ki,
yox də rə cə sin də olub. Azər bay can Respublikasının Pre ‐
zi den ti İl ham Әli ye vin dünya klas sik lə ri və No bel
müka fa tı la u re at la rı nın əsər lə ri nin Azər bay can di li nə
tərc ümə si və ça pı ba rə də ta ri xi sə rən ca mın dan son ra
və ziy yət kökündən də yi şib. Bu mühüm sə rən ca mın
sa yə sin də Azər bay can lı oxu cu lar XX əsr ABŞ ədə biy ‐
ya tı nın ən görkəm li si ma la rın dan bi ri, No bel müka fa ‐
tı la u re a tı Con Steyn be kin (27.02.1902 – 20.12.1968)
ya ra dı cı lı ğı ilə də ta nış ol maq im ka nı qa zan mış lar.
Maraq lı dır ki, hə lə uşaq lıq dan bə dii ədə biy ya ta böyük
ma raq göstə rən Con Steyn bek 1919‐cu il də AB Ş‐ın
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məş hur Sten ford Uni ver si te ti nə da xil ol sa da, ədə biy ‐
ya ta alu də çi lik uni ver si te ti tərk et mə si nə gə ti rib çı ‐
xar mış dı. Co nun ix ti sas ca müəl li mə olan ana sı Oli vi ‐
ya Ha mil ton oğ lu haq qın da de miş di: «O, ya da hi, ya
da ava ra ola caq». 

Ana sı nın ilk fik ri doğ ru çıx dı.  Con Steyn bek ira də ‐
si, is te da dı, inad kar ça lış qan lı ğı və zəh mə ti sa yə sin də
da hi lik mər tə bə si nə yük səl di. 

Con Steyn bek Ame ri ka və dünya ədə bi yya tı na, bir
çox dil lə rə tərc ümə edil miş iki möhtə şəm əsər – «Qə zəb
sal xı mı» və «Hə yə can la rı mı zın qı şı» ro man la rı nı bəxş
et miş dir. Bil mək ma raq lı dır ki, Con Steyn bek No bel
müka fa tı na oxu cu la ra təq dim olu nan «Hə yə can la rı mı ‐
zın qı şı» ro ma nı na görə la yiq görülüb (hə qi qət na mi nə
de yək ki, qə rar da ya zı çı nın «Qə zəb sal xı mı» və «Çar li
ilə sə ya hət» əsər lə ri də yüksək qiy mət lən di ri lib). 

«Hə yə can la rı mı zın qı şı» ro ma nı nı Azər bay can di li ‐
nə Con Steyn bek ya ra dı cı lı ğın dan na mi zəd lik dis ser ‐
ta si ya sı ya zan və uğur la müda fiə edən mə nim dis ser ‐
tan tım Müşfiq Ba ba yev tərc ümə et miş dir. Tə rədd üd
et mə dən de yə bi lə rik ki, M.Ba ba yev Azər bay can da
Con Steyn bek ya ra dı cı lı ğı na da ir təd qi qat apa ran, ölkə ‐
miz də və xa ric də san bal lı mə qa lə lə ri və mo noq ra fi ya sı
çı xan ilk və hə lə lik ye ga nə araş dı rı cı dır. ABŞ ədə biy ‐
ya tın da epo xa olan Con Steyn be kin adıçə ki lən iki ro ‐
ma nı nın ori ji nal dan Azər bay can di li nə tərc ümə olun ‐
ma sı Azər bay can‐ABŞ ədə bi əla qə lə ri yo lun da atı lan
mühüm ad dım dır. Güman edi rəm ki, gə lə cək də görkəm ‐
li ya zı çı nın «Qı zıl pi ya lə» (1929), «Gözəgö rünməz Al ‐
la ha doğ ru» (1931), «La ci vərd örüş» (1933), «Tor til la
Flət» (1935), «Si çan lar və in san lar haq qın da» (1937),
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«Tükən məz va di» (1938), «Kon serv sı ra sı» (1944), «Mir ‐
va ri» (1945), «Az mış av to bus» (1947) ki mi po vest və ro ‐
man la rı da Azər bay can di li nə tərc ümə edi lə rək oxu cu la ‐
rın ix ti ya rı na ve ri lə cək. Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, ya ‐
zı çı nın «Mir va ri» əsə ri ni Ma naf  Süley ma nov vax ti lə rus
di lin dən Azər bay can di li nə çe vi rə rək çap et dir miş di. 

Ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğı nın bi rin ci mər hə lə si ni təş kil
edən «Qə zəb sal xı mı» ro ma nın da xalq ta le yi və «or ta
ame ri ka lı» ki mi prob lem lər gündə mə gə ti ri lir. 

«Hə yə can la rı mı zın qı şı» ro ma nın da isə ya zı çı
bütövlükdə Ame ri ka nəs ri üçün sə ciy yə vi olan mühit
və şəx siy yət prob le mi nin tər kib his sə si olan – «A me ri ‐
ka hə yat tər zi» mə sə lə si ni qə lə mə alır. Təd qi qat çı la rın
qə na ə ti nə görə Con Steyn be kin bu əsər lə ri Ame ri ka
re al lıq la rı nı əks et di rən, da ğı dı cı tə sir gücünə ma lik
bir ib rət güzgüsüdür. Ya zı çı nın «Qə zəb sal xı mı» əsə ri
AB Ş‐da kənd tə sərr üfa tın da is la hat la rın zə ru ri li yi ni or ‐
ta ya qoy muş, çox la rı nı bu ba rə də düşünmə yə va dar
et miş di. Bu ro man da ya zı çı iş tap maq ümi di lə bir yer ‐
dən baş qa ye rə köç edən, ac lıq, sə fa lət və iş siz lik dən
əziy yət çə kən in san la rın iz ti rab lı ta le yi ni, fa ci ə si ni ürək
ağ rı sı ilə qə lə mə ala raq bə şə ri fə la kət ki mi təs vir et miş ‐
dir. Şübhə siz, bu na görə dir ki, XX əs rin re a list ro man
ənə nə lə ri nin 30‐cu il lər də ki ən mühüm əsər lə ri sı ra sın ‐
da Con Steyn be kin «Qə zəb sal xı mı» ro ma nı xüsu si yer
tu tur. Bu, o dövr idi ki, iq ti sa di böhran dünya nı çul ğa ‐
mış dı. İc ti ma i‐ si ya si düşüncə də də, mə nə viy yat da da
tə nəzz ül hökm sürürdü. Cə miy yə tin ədə biy ya ta ma ra ‐
ğı sürət lə azalmış, mühit də ədə bi bir la qeyd lik yer al ‐
mış dı. Görkəm li Ame ri ka ya zı çı sı V.Ho u els hə min il lə ‐
ri xa tır la ya raq kə dər və tə əss üflə ya zır dı ki, Ame ri ka ‐
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da ədə biy yat la məş ğul ol maq cid di iş sa yıl mır dı. Bu iş
heç ki mi ma raq lan dır mır dı ki, bu fay da lı dır, yox sa
yox. Biz ədə biy yat çı lar özümüzü elə göstə rir dik ki, gu ‐
ya biz də nə yə sə la zı mıq, fə qət nə böyüklə rin, nə də
uşaq la rın bi zə eh ti ya cı yox idi. Әdə biy yat on lar üçün
dözülmə li, la kin məş ğul ol maq ba xı mın dan ya rar sız
bir əy lən cə idi. (So vet qu ru lu şu da ğıl dıq dan son ra, ke ‐
çid dövründə Azər bay can da da ey ni mən zə rə müşa hi ‐
də olu nur du. Pre zi den ti mi zin mə lum sə rən ca mı bu
ba xım dan mi sil siz əhə miy yət kəsb edir.) Yə qin bu na
görə dir ki, Con Steyn be kin «Qə zəb sal xı mı» o za man
ya zıl sa da, yal nız 1939‐cu il də işıq üzü gördü, həm də
ki ta bın ikin ci iş lən miş va ri an tı. Ki ta bın ikin ci va ri an tı ‐
nı bi ti rən də ya zı çı xüsu si vur ğu la yır dı ki, bu ki ta bı
baş qa ki tab lar ya zı lan ki mi yaz ma yıb, hə yat da ne cə
var sa elə cə, bə zək‐ düzək siz ya zıb. 

Con Steyn be kin hə yat hə qi qət lə ri nə sə da qə ti, «or ta
ame ri ka lı» nın fa ci ə li ta le yi ni tam çıl paq lı ğı ilə açıb
göstər mə si, ka pi ta liz min da yaq la rı olan ban kir lə ri, sin ‐
di kat la rı, sa hib kar eli ta nı qə zəb lən dir miş di. Ölkə nin
ic ti ma i‐ si ya si hə ya tın da ha di sə olan əsə rin ya yıl ma sı ‐
na qa da ğa qo yul muş du. Bu nun la be lə, «Qə zəb sal xı ‐
mı» öz işi ni görürdü. Әl ‐əl gə zən əsər xal qın içə ri sin də
üzüm sal xı mı tə ki təd ri cən ye ti şir, qə zə bin ne cə ətə, şi ‐
rə yə‐ zə hə rə döndüyünü əks et di rir di. 

«Hə yə can la rı mı zın qı şı» isə bütövlükdə Ame ri ka ‐
ya, onun fa ci ə lə ri nə, or ta ame ri ka lı nın hə yat tər zi nə,
onun ya şa maq uğ run da aram sız və aman sız müba ri ‐
zə si nə həsr olun muş so si al‐ fəl sə fi ro man dır.  

Fəl sə fi‐p si xo lo ji tu tu mu na görə XX əsr Ame ri ka ro ‐
ma nı nın mükəm məl nümu nə si olan «Hə yə can la rı mı ‐
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zın qı şı» in san, za man, cə miy yət və dünya haq qın da
ya zı çı nın fəl sə fi düşüncə lə ri nin nə ti cə si dir. Bu prob ‐
lem lər, ümu miy yət lə, Con Steyn bek ya ra dı cı lı ğı nın ana
xət ti ni təş kil edir. Bu nu ya zı çı nın 1962‐ci il də No bel
müka fa tı təq di ma tı mə ra si min də ki ta ri xi nit qin dən də
görmək olur: 

«Bi zim böyük günah la rı mı zı və kə dər lə ri mi zi açıb
gös tər mək ya zı çı nın bor cu dur. Ya zı çı bu nun üçün mə su ‐
liy yət da şı yır. Bun dan baş qa, ya zı çı ya in san gücünü, onun
qəl bi nin və ru hu nun böyüklüyünü – puç ol muş ar zu və
ümid lə ri ni, cə sa rət, mər hə mət və sev gi uğ run da kı fə da ‐
kar lı ğı nı göstər mək və vəsf et mək haq qı ta nın mış dır». 

Ma raq lı dır ki, Con Steyn bek ya ra dı cı lı ğın da Şərq
fəl sə fə si və su fi lik əsas yer lər dən bi ri ni tu tur. Bu, sə ‐
bəb siz de yil dir. Ri çard As tro qeyd edir ki, Con Steyn ‐
bek hə lə otu zun cu il lər də, «La ci vərd örüş» he ka yə lə ri ‐
ni yaz dı ğı vaxt lar da Şərq və Asi ya din lə ri ilə cid di şə ‐
kil də ma raq lan ma ğa baş la mış dı. 

Bu isə qə dim yu nan la rın «Günəş Şərq dən do ğur»
və ya «İ şıq Şərq dən gə lir» kə la mı nın doğ ru lu ğu na də ‐
la lət edir. De mə li, bu işıq Con Steyn be kin də qəl bi ni
nur lan dır mış, ona dünya şöhrə ti gə ti rən «Hə yə can la rı ‐
mı zın qı şı» və «Qə zəb sal xı mı» ki mi möhtə şəm əsər lə ‐
ri ni yaz maq da yar dım çı ol muş dur. 

Ma raq lı dır ki, Con Steyn be kin bu ro man la rı nı Azər ‐
bay can ədib lə rin dən İs ma yıl Şıx lı, Anar, El çin, Әk rəm
Әy lis li və baş qa la rı nın əsər lə ri ilə müqa yi sə et dik də nə
qə dər ox şar süjet və pa ra lel lə rin üzə çıx dı ğı nın şa hi di
olu ruq.  

Con Steyn bek ABŞ və dünya ədə biy ya tı ta ri xi nə iki
zir və yə bən zər «Qə zəb sal xı mı» və «Hə yə can la rı mı zın
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qı şı» ro man la rı ilə da xil ol muş dur. Bu iki əsər tək cə
Steyn bek ya ra dı cı lı ğı nın de yil, ümu miy yət lə, ABŞ nəs ‐
ri nin na dir in ci lə rin dən dir. Təd qi qat çı lar göstə rir lər ki,
Con Steyn bek XX əs rin 60‐cı il lə ri nə qə dər yaz dı ğı
əsər lə ri nin heç bi rin də «Qə zəb sal xı mı» sə viy yə si nə
qal xa bil mə miş dir. La kin ya zı çı 1961‐ci il də çap et dir ‐
di yi «Hə yə can la rı mı zın qı şı» əsə ri ilə o vax ta qə dər
yüksə lə bil mə di yi zir və yə yüksəl di. Bu zir və dünya nın
hər ya nın dan göründü və cə mi si bir il son ra No bel
müka fa tı na la yiq görüldü.  

«Hə yə can la rı mı zın qı şı» az son ra dünya sı nı də yi ‐
şən ya zı çı nın Ame ri ka və dünya ədə biy ya tın da son
sözü, vi da nəğ mə si idi. 
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XAL QI MI ZA BAŞ UCALIĞI 
GӘ Tİ RӘN DİL Çİ ALİM* 

Mir zə Ka zım bəy dən baş la mış Azər bay can da çox
görkəm li alim lə rin ye tiş di yi ni if ti xar la qeyd edə bi lə ‐
rik. La kin bə zi is tis na lar ol maq la, on lar, əsa sən, türko ‐
lo gi ya və rus dil çi li yi ilə məş ğul ol muş lar. Fəx rəd din
Vey səl li nin 1981‐ci il də ger ma nis ti ka üzrə ilk fi lo lo gi ya
el mlə ri dok to ru el mi də rə cə si al ma sı, özü də Le nin ‐
q rad  da müda fiə et mə si böyük qə lə bə idi. Azər bay can ‐
lı təd qi qat çı la ra Qər bi Av ro pa dil lə ri üzrə fi lo lo gi ya el m ‐
lə ri dok to ru el mi də rə cə si al maq So vet dönə min də ina ‐
nıl maz iş idi. Rus lar xa ri ci dil lər üzrə azər bay can lı la ra
yal nız me to di ka üzrə el mlər na mi zə di və dok to ru ol ‐
ma ğa rə vac ve rir di lər. Onun tə lə bə lik il lə ri və el min
bu zir və si nə qalx maq üçün han sı ma ne ə lə ri dəf et di yi
gözlə rim önünə gə lir. Fəx rəd din müəl li min M.F.A xun ‐
dov adı na İn sti tu tun al man‐ fran sız dil lə ri fakü ltə si nə
da xil ol du ğu 1960‐cı il də mən in gi lis di li fakü ltə si nin
3‐cü kur sun da oxu yur dum. Al man‐ fran sız dil lə ri fakül   ‐
tə sin də tə lə bə lə rin sa yı hər kurs da 25 nə fə rə qə dər
olur du . O dur ki, fə al və is te dad lı tə lə bə lər tez lik lə ta ‐
nı nır dı lar. Məsələn, al man şöbə sin də Yu sif Xə li lov,
Hüsey na ğa Sa dı xov, fran sız şöbə sin də Ok tyabr Әmir ‐
bə yov, Bi lal İs ma yı lov, Çə mən Әli ye va və baş qa la rı nı
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göstər mək olar. Tez lik lə Fəx rəd din də sa yı lıb‐ se çi lən
tə lə bə lər sı ra sı na qo şul du. Mən in sti tu tu qur ta rıb xa ri ‐
cə get dim. Dörd il son ra doğ ma in sti tu ta dönən də Fəx ‐
rəd din müəl li min in sti tut da iş lə di yi ni gördüm. Son ra ‐
lar görkəm li dil çi və ədə biy yatş ünas alim lər ki mi ta nı ‐
nan Məm məd Qo ca yev, Ra sim Mir zə yev, Cümşüd Әh ‐
mə dov və baş qa la rı ilə tez‐ tez top la şar dıq.  

El mi müba hi sə lər za ma nı Fəx rəd din müəl li min
müha ki mə lə ri bə zən bi zi düşünmə yə va dar edir di.
Fi kir lə şir dim ki, o, gə lə cək də bey nəl xalq alə mə çı xa ‐
caq alim ola caq. Fik rim də ya nıl ma mış dım. Elə o vaxt
is te da dı onu bir çox la rın dan fərq lən di rir di. Fəx rəd ‐
din müəl li mi fərq lən di rən bir mə qa mı xüsu si qeyd
et mək is tə yi rəm. Fəx rəd din müəl lim bə zi lə ri ki mi qı ‐
nın dan çı xıb qı nı nı bə yən mə yən alim lər dən de yil. El ‐
mi fə a liy yə ti ni Azər bay can xal qı na xid mət də görən
alim dir.  

Bi lən lər bi lir ki, Fəx rəd din müəl lim el min bu zir və ‐
si nə yüksə lin cə ne cə keş mə keş li, əzab ‐ə ziy yət li yol keç ‐
miş dir. Karl Mark sın de di yi «ən ağır, ən daş lı‐ kə sək li,
əzab‐əziy yət li yol elm yo lu dur», san ki onun bo yu na
bi çi lib. Gənc lər üçün Fəx rəd din müəl lim ki mi elm
adam la rı nümu nə mək tə bi ol ma lı dır. Azər bay can di li
və ədə biy ya tı üzrə bi zə çox hörmət li Qu lam Ba ğı rov,
Hüseyn Bay ra mov, İs fən di yar Cab bar za də, Sol tan pa şa
Və li yev, Sə məd Vur ğun dan xüsu si kurs apa ran Xalq
şa i ri, aka de mik Bəx ti yar Va hab za də dərs de yir di. Ger ‐
ma nis ti ka üzrə zir və lər fəth edən pro fes sor Fəx rəd din
Vey səl li adı nı çək di yim müəl lim lə ri mi zin də zəh mə ti ‐
ni yüksək də yər lən dir miş dir. Azər bay can di li nə da ir
el mi mə qa lə lər, mo noq ra fi ya lar yaz mış, al man di lin ‐
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dən Azər bay can di li nə çox də yər li el mi və bə dii əsər lə ‐
ri tərc ümə et miş dir. Məş hur fo no loq N.Tru bes ko yun
«Fo no lo gi ya nın əsas la rı» ki ta bı nı Azər bay can di li nə
tərc ümə edib. Ölkə miz də ger ma nis ti ka nın əsa sı nı qo ‐
yan, əmə yi la yi qin cə də yər lən di ri lən bu yo rul maz ali ‐
min ya ra dı cı lı ğı xa ri ci ölkə lər də də yüksək qiy mət lən ‐
di ri lir və ki tab la rı əc nə bi dil lər də çap olu nur. Al ma ni ‐
ya və Türki yə də çı xan mo noq ra fi ya la rı de yi lən lə rə əya ‐
ni sübut dur. Pro fes sor F.Vey səl li dünya nın bir çox məş ‐
hur uni ver si tet lə rin də mə ru zə lər lə Azər bay ca nı təm sil
et miş, ölkə mi zə şöhrət gə tir miş dir. Onun al man, in gi ‐
lis, rus və s. dil lə ri mükəm məl bil mə si müqa yi sə li təd ‐
qi qat lar apar ma sı na yol aç mış dır. Nə zə ri dil çi li yin ak ‐
tu al prob lem lə ri nə həsr edi lən iki cild lik «Dil çi lik en ‐
sik lo pe di ya sı», beş cild lik «Struk tur dil çi li yin əsas la rı»,
«Dil» ad lı ki tab la rı tə sadü fi ya ran ma mış dır. Fəx rəd din
müəl li min rəh bər li yi və re dak tor lu ğu ilə 2007‐ci il dən
çıx ma ğa baş la yan «A zər bay can da xa ri ci dil lər» jur na lı
nüfuz lu el mi məc mu ə yə çev ril miş dir. 

Fəx rəd din müəl li min el mi kadr la rın ye tiş mə sin də
də böyük ro lu var dır. Məs lə hət çi li yi ilə dörd el mlər
dok to ru, rəh bər li yi ilə 40‐dan ar tıq el mlər na mi zə di
ye tiş miş dir. Onun Daş kənd, Tbi li si və Ba kı da dis ser ‐
ta si ya (müda fi ə) şu ra la rı nın üzvü (in di səd ri) ol ma sı,
Ali Təh sil Na zir li yi nəz din də Av ro pa dil lə ri və ədə ‐
biy ya tı üzrə El mi‐ Me to di ki şu ra ya rəh bər lik et mə si,
1994‐2001‐ci il lər ara sı Azər bay can Ali At tes ta si ya Ko ‐
mis si ya sı nın Rə ya sət He yə ti nin üzvü ol ma sı, ha zır da
AME A‐ nın Nə si mi adı na Dil çi lik İn sti tu tu na rəh bər ‐
lik et mə si, onun el mi sə viy yə sin dən və nüfu zun dan
xə bər ve rir.
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Pro fes sor Fəx rəd din Vey səl li xal qı mı za üzüağ lı ğı
gə ti rən, ümu mi dil çi lik sa hə sin də nüfuz lu söz sa hi bi
olan ali mi miz dir. Doğ ru de yir lər ağac bar gə tir dik cə
ba şı nı aşa ğı di kər. Nüfuz lu dil çi alim Fəx rəd din Vey ‐
səl li ol duq ca sa də və tə vazö kar in san dır. Elm fə da i si
Fəx rəd din Vey səl li fəxr edil mə yə la yiq alim dir. Heç
şübhəm yox dur ki, onu ya xın dan ta nı yan lar da mə nim
ki mi düşünür və adı gə lən də qürur du yur lar. 
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XAL QIN VӘ
NӘS LİN İF Tİ XA RI* 

Vax ti lə Ana rın ic ti ma iy yə tin böyük ma ra ğı na sə bəb
olan «Siz siz» əsə ri ni oxu yan da in cə bir mə sə lə yə görə
ürə yi min də rin li yin də ona eti raz et miş dim. Xalq şa i ri
Ni gar Rə fi bəy li nin yu bi le yi nə mə qa lə yaz maq ar zum
ger çək lə şən də, bu əvəz siz, örnək əsə ri ye ni dən oxu ‐
dum və eti ra zı mın sə bə bi ni də rin dən dərk et dim. 

Ulu öndə ri miz Hey dər Әli ye vin Gən cə də Xan ba ‐
ğın da Xalq şa i ri Ni gar Rə fi bəy li nin abi də si nin açı lı şın ‐
da iş ti rak et dik dən son ra se çi ci lər qar şı sın da çı xı şın da ‐
kı bir mə qam da mə nə da yaq ol du. Öndə ri miz de di ki,
bu ai lə Azər bay ca na iki Xalq şa i ri, bir Xalq ya zı çı sı
bəxş et miş dir. De mə li, Rə sul Rza da, Ni gar Rə fi bəy li
də, elə Anar özü də xal qa məx sus dur, xal qın mə nə vi
də yə ri dir. Qəl bim dən qo pan eti raz sə si də elə bu nun la
bağ lı idi. Ni gar xa nım dünya sı nı də yi şən də Mər kə zi
Ko mi tə onun ikin ci Fəx ri xi ya ban da dəfn olun ma sı ba ‐
rə də qə rar qə bul et miş di. Anar Və fa Qu lu za də va si tə ‐
si lə MK‐nin ka ti bi Kam ran Ba ğı ro va çat dır mış dı ki,
anam ya ata mın ya nın da, ya da ümu mi qəb iris tan lıq da
– ana sı Cə va hir xa nı mın ya nın da dəfn olu na caq. Nə
Mər kə zi Ko mi tə, nə də Anar öz qə ra rın dan döndü.
Ana rı har da sa ba şa düşmək olar dı. Rə sul Rza cə mi si
üç ay əv vəl dünya sı nı də yiş miş di. Qəl bin də ya ra lar hə ‐
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lə qövr elə yir di. Bir də ki, sağ lı ğın da eh ti ram qa zan mış
in san dünya sı nı də yi şən də ha ra da tor pa ğa tap şı rıl ma ‐
sın dan ası lı ol ma ya raq, ora da fəx ri bir guşə ya ra nır.
Bu nun la be lə, tə əss üflə de mə li yəm ki, sağ lı ğın da re ji ‐
min uc ba tın dan bir çox məh ru miy yət lə rə mə ruz qa lan
Ni gar xa nım ümum xalq zi ya rə tin dən də məh rum ol ‐
du. Bu da Ni gar xa nı mın keş mə keş li ta le yin dən gə lən
qis mət idi.

Bu gün çox la rı nın bəx tə vər de yə rək hə səd apar dı ğı
Xalq şa i ri Ni gar Rə fi bəy li ömrünün ya rı dan ço xu nu
qor xu‐h ürkü içə ri sin də ke çi rib. Hət ta Anar ya zır ki,
ana mın, bəl kə də, ye ga nə qay ğı sız, qor xu suz ya şa dı ğı
il lər yed di ya şı na qə dər ya şa dı ğı il lər dir. Onun hə lə
yed di ya şı ta mam ol ma mış bol şe vik lər heç bir güna hı
ol ma yan ata sı Xu da dat bə yi suç la ya raq Nar gin ada sın ‐
da güllə lə miş di lər. Ai lə pə rən‐ pə rən düşmüşdü. Xa ri ‐
cə müha cir edən ki m, sürgün edi lən ki m. Ni gar Rə fi ‐
bəy li xalq düşmə ni nin qı zı dam ğa sı ilə dam ğa lan mış ‐
dı. Müsa di rə za ma nı ev lə rin dən «Günəş şərq dən do ‐
ğub, şərq dən do ğa caq» ad lı şe ir ta pı lıb. Ni gar xa nı ma
məx sus ol ma yan şe i ri onun adı na çı xıb lar. Şa i rin is te ‐
da dı par la yan bir dövrdə ona qar şı kəs kin hücum lar
baş la dı .A zər bay ca nın par ti ya rəh bər lə rin dən bi ri Әli ‐
hey dər Qa ra yev Ni gar xa nı ma qar şı təh qir və is teh za
do lu mə qa lə yaz mış dı. Mə qa lə də göstər miş dir ki, gu ‐
ya o, bu şe ir də şi mal da kı la ra, so vet höku mə ti nə
«düşmən» müna si bə ti ni ifa də edib. San ki bə zi şa ir lər
mə qam gözlə yir di lər. Ni gar xa nı ma qar şı kam pa niyaya
baş la dı lar. İm za top lan dı, şe ir lər, mə qa lə lər ya zıl dı.
Ni gar xa nı mı iş dən çı xar dı lar. La kin Ana rın ya z dı ğı
ki mi, hə min sə nə də Cə fər Cab bar lı və Sə məd Vur ğun
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qol çək mə miş di lər. Az son ra Mi ka yıl Rza qu lu za də Ya ‐
zı çı lar Cə miy yə ti nə Mosk va dan mək tub göndə rə rək
şe i rin ona məx sus ol du ğu nu təs diq lə di. Bu nun la be lə
bu ha di sə Ni gar xa nı mın gə lə cək ya ra dı cı lıq ta le yi nə
ən gəl törət di. Bu onun is te da dı nın qa ba ğı na ha sar çək ‐
mək ki mi bir şey idi.  

Maraqlıdır ki, «Günəş şərqdən doğub, şərqdən do ‐
ğa caq» qədim yunanlara məxsus ifadədir. 

De yir lər, Ni gar xa nım az ya zıb. Bu nu biz Xalq ya zı ‐
çı sı, aka de mik Mir zə İb ra hi mo vun mə qa lə sin də də, Na ‐
zim İb ra hi mo vun tər tib et di yi «Rə sul Rza. Ni gar Rə fi ‐
bəy li» fo to‐ ki ta bı na ya zı dı ğı önsözdə də görürük. Anar
isə «Әs lim, nəs lim, əs rim» ro ma nın da bu mə sə lə yə baş ‐
qa ra kurs dan ya na şa raq ya zır: «Onun (Ni gar xa nı mın)
hər ya zıl ma mış əsə ri nin, ya ran ma mış şe i ri nin güna hı
biz də dir. Bi zim ha mı mız da və bəl kə də, ən çox mən də.
Biz onun vax tı nı qa rət edir dik, ya ra dı cı lı ğa aid olan his ‐
lə ri ni ta lan edir dik. Hə mi şə ya nın day dıq, hə mi şə onu
fi kir lə rin dən ayı rır dıq, da xi li dünya sı ilə baş‐ ba şa qal ‐
ma ğa im kan ver mir dik». Bu ra da bir hə qi qət var. Üç
övla dı böyütmək, Rə sul Rza nın bir şa ir ki mi ru hi ra hat ‐
lı ğı nı tə min et mək, fi kir və qəl bi ni lüzum suz qay ğı və
hə yə can lar dan qo ru maq da onun pa yı na düşürdü. 

La kin Ni gar xa nı mın nis bə tən az yaz ma sı nın əsl sə ‐
bə bi baş qa idi. Prof. Ra fa el Hüsey nov ya zır ki, Ni gar xa ‐
nı mı az yaz maq zo run da qo yan nə mə i şət qay ğı la rı idi,
nə də mət bəx di var la rı. İlk növbə də, si ya si hürkülər idi
ürə yin də ki lə rin on da bi ri ni üzə çı xar ma ğa qoy ma yan.
Yaz ma maq la əri ni də qo ru yur du. 

Ar xiv ma te ri al la rı göstə rir ki, hət ta 40‐cı il lə rin ikin ‐
ci ya rı sın da Ni gar xa nım və ana sı Cə va hir xa nı mın
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sürgün edil mə si ger çək lə şib miş. Xo ren Qri qor ya nın
im za sı ilə «ha ki miy yə tə düşmən müna si bət bəs lə dik ‐
lə ri nə görə» on la rın sürgün edil mə si ba rə də sə nəd
M.C.Ba ğı ro vun dər kə na rı üçün ma sa sı nın üstünə qo ‐
yul muş du. Sə nəd də M.C.Ba ğı ro vun dər kə na rı var: «Os ‐
ta vit», yə ni «to xun ma yın, qal sın lar». 

Bu nun la be lə Xo ren Qri qor yan lar Ni gar xa nı mı bir
an be lə gözdən qoy mur du lar.  

İl yas Әfən di ye vin xa ti rə lə rin dən:  
«… Ki nos tu di ya da sse na ri şöbə si nin rə i si iş lə yir ‐

dim. Unu dul maz dos tum rəh mət lik Meh di Hüseyn də
stu di ya nın di rek to ru idi. Bir gün onun ka bi ne tin də
söhbət elə di yi miz vaxt təhl ükə siz lik ida rə si nin bir pol ‐
kov ni ki bir ka pi ta nın müşay iə ti lə içə ri gi rib şən əh vali‐
 ru hiy yə ilə sa lam ver di. «Bəl kə, di rek tor la məx fi iş lə ri
var», – de yə fi kir lə şib otaq dan çıx dım. On lar ge dən ‐
dən son ra Meh di nin ka bi ne ti nə get dim ki, görüm pol ‐
kov nik nə üçün təş rif gə tir miş di. Meh di mə na lı tə bəs ‐
s ümlə mə nə ba xa raq de di: «Ba lam, bu pol kov nik sə ni
har dan ta nı yır? De yir di İl ya sın ke fi ne cə dir?» Da ha
Meh di yə heç bir su al ver mə dim, an caq ürə yim də giz li
bir na ra hat lıq qal dı. Bir gün ba ca na ğım, hər bi hə kim,
pol kov nik Әli Axun do vu hə min pol kov nik lə da ya nıb
söhbət elə yən gördüm. Son ra stu di ya əh va la tı nı ba ca ‐
na ğı ma da nı şa raq de dim ki, o pol kov nik dən so ruş sun
görək mə ni har dan ta nı yır. Ba ca na ğım bu nu so ru şur.
Pol kov nik gülüb de yib ki, «gəl sin İm ran Qa sı mo vun
qı zı nın ad günündə Ni gar xa nım haq qın da de di yi tos ‐
tun mət ni ni İl ya sa göstə rim». Da ha bu na nə söz demək
olar dı. İm ran Qa sı mo vun qı zı Sə i də nin ad gününü ke ‐
çi rir dik. Mən hə min məc lis də Ni gar xa nım haq qın da
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sağ lıq de miş dim. Mən ki höku mət əley hi nə, par ti ya
əley hi nə bir kəl mə də de mə miş dim. De mək, hə ya tı za ‐
hi rən sa kit ke çən Ni gar xa nım «Də niz qı ra ğı nın» (təh ‐
l ükə siz lik or qan la rı nə zər də tu tu lur) cid di nə za rə tin ‐
dəy miş. Və yə qin ki, şa i rə də ürə yi nin də rin lik lə rin də
bu nu bi lir di». 

Tə səl li ni Dos to yevs ki nin kə la mın da ta pı rıq: «Böyük
in san lar hə mi şə böyük iz ti rab lar çək mə yə məh kum ‐
dur lar». 

Ni gar xa nım mə şəq qət li ağır günlə ri ni gənc lik dos ‐
tu, görkəm li dil çi alim Nə za kət Ağa za də yə (A ME A‐ nın
müxbir üzvü Әli hey dər Oru co vun hə yat yol da şı) həsr
et di yi şe ir də re al bo ya lar la, inan dı rı cı şə kil də ve rə bil ‐
miş dir. 

… Nə ata çörə yi ye dik, 
nə gördük qar daş sov qa tı. 

Qam çı la dı bi zi acı ‐a cı 
sərt üzlü ye tim lik hə ya tı. 

… Ömrün çə tin yol la rın da 
Bi zə yar ol du Әli, Rə sul. 
On lar açıq ürək li, 

qay nar mə həb bət li 
gənc lər idi. 

O za man lar bi zim lə 
ünsiy yət bağ la maq  

Sa də sev gi de yil, 
böyük hünər idi. 

Xalq düşmə ni nin qı zı dam ğa sı ilə dam ğa la nan Ni ‐
gar xa nım qor xu dan su yu üfürə‐ü fürə içən adam lar
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ki mi şe ir lə rin də sözlə ri çox diq qət lə se çir di. İl ha mı nın
qa ba ğı na si pər çək mə li olur du. Heç şübhə siz, bu na
görə dir ki, 1934‐cü il də çı xan ilk «Şe ir lər» ad lı ki ta bın ‐
dan baş la mış 1957‐ci ilə qə dər çı xan 10 ki ta bı nın ən iri
həcm li si 64 sə hi fə dən iba rət dir. La kin ab ‐ha va də yi ‐
şən dən, so vet re ji mi lax la ma ğa baş la yan dan son ra Ni ‐
gar xa nı mın ki tab la rı böyük həcm də, həm də tez‐ tez
işıq üzü görmə yə baş la dı. «Şe ir lər» (1959), «Də ni zin
sə si gə lir» (1964), «A na sə si» (1969), «İ şıq lı dünyam»
(1969) və və fa tın dan bir il son ra çı xan «Hə zin bir ax ‐
şam da düşsəm ya dı na» (1982) və s.  

Bu dövrdə Ni gar xa nı mın tərc ümə çi lik fə a liy yə ti də
çox məh sul dar olub. Onun Məh sə ti dən, Ni za mi Gən ‐
cə vi dən, A. Çe xov dan, Her bet Uels dən et di yi tərc ümə ‐
lər oxu cu lar tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb. Yax şı ya ‐
dım da dır, onun Uels dən tərc ümə et di yi «Görünməz
adam» əl ‐əl gə zir di.  

Ni gar xa nı mın ya ra dı cı lı ğı so vet ədə biy ya tı nın tə ‐
şəkk ül tap dı ğı il lər dən baş la mış və de mək olar ki,
50 il dən ar tıq da vam et miş dir. Onun po e zi ya sı nın ana
xət ti ni elə ‐o ba ya, və tə nə, xal qa, in sa na, tə bi ə tə mə həb ‐
bət təş kil edir: 

Göy çə mə ni, axar su yu, 
İlk ba ha rı sev mə səy dim, 
Xoş bəxt ola bi lər dim mi  
İn san la rı sev mə səy dim?!  

Şa i rin ar zu su in san la rı, xüsu sən də o vaxt lar kölə
və ziy yə tin də olan qa dın la rı azad və xoş bəxt görmək
idi. Ana mövzu su Ni gar xa nı mın ya ra dı cı lı ğın dan qır ‐
mı zı xətt ki mi ke çir. Onun ana lar la bağ lı şe ir lə ri xüsu ‐
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si təd qi qat mövzu su dur. Şa i rin hər şe i ri bir kəşf dir.
«Toy» ad lı şe i rə fi kir ve rin: 

De yir lər ki, qıs qa nır san, 
ana san, əl bət 

Oğ lun bu gün toy ey lə yib 
sən dən ay rı lır. 

Ta pın tı ya hey ran ol ma maq ol mur: 
Qoy cəb hə lər ayır ma sın 

bi zi övlad dan, 
Qoy apar sın oğul la rı  

gözəl gə lin lər.  

«Mət bəx şe ir lə ri» sil si lə si də be lə dir. Bu şe ir lər ədə ‐
bi ic ti ma iy yət ara sın da böyük ma ra ğa sə bəb ol muş du.
Bu, ədə biy ya tı mı za gə ti ri lən ye ni mövzu ça la rı idi: 

Bütün günü yu, sil, 
bi şir‐ düşür, 

Bi ri nin qis mə ti nə 
yüksək ma sa ar xa sın da otur maq, 

Bi ri nin qis mə ti nə 
qab‐ qa caq yu maq düşür. 

Nə zə rər, 
Bə zən yüksək məc lis lər dən  

da ha par laq, 
da ha tə miz olur 

Adi mət bəx lər. .. 

Әs lin də, «Mət bəx şe ir lə ri» şa i rin hə yat, po e zi ya haq ‐
qın da düşüncə lə ri idi. 
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Aşa ğı da kı şe ir də ol du ğu ki mi: 

Ürək ge niş olar sa, 
xə yal də rin olar sa,

Nə ar zu lar ölər, 
nə fi kir sönər. 

Azər bay can el mi nin ko ri fey lə rin dən bi ri Nə si rəd din
Tu si elm və qə ləm sa hib lə rin dən da nı şar kən xüsu si vur ‐
ğu la yır dı ki, elm və qə ləm sa hib lə ri ni yaz dıq la rı nın çox ‐
lu ğu ilə de yil, əməl lə ri nin fay da lı lı ğı, əx laq la rı nın saf lı ğı
və özlə ri nin xe yir xah lı ğı ilə sı naq dan ke çir mək la zım dır.
Bu hik mət li kə lam san ki Ni gar xa nı mın hə ya tı na və ya ‐
ra dı cı lı ğı na işıq tu tur. Ni gar xa nı mın sa də li yi, ar zu la rı ‐
nın sə mi miy yə ti və tə vazö kar lı ğı da öz ye rin də: 

Hey kəl də qoy ma yın şa i rə vaxt sız, 
Za man sı na ğın dan qoy qa lib çıx sın. 
Nə oxu cu ona söylə sin baxt sız, 
Nə dövran uçu rub hey kə li yıx sın. 

Qəlb lər də ya şa sın onun hey kə li, 
Şe iri mə şəl ki mi il lə ri yar sın. 
Gə lə cə yin xoş bəxt nə sil lə ri nə 
Әs rin dən, dövründən sa lam apar sın. 

Ni gar xa nı mın po e zi ya sı nəğ mə qə dər qəl bə ya tan ‐
dır. Çünki onun li ri ka sı kövrək, ülvi duy ğu la rı tə rə  n ‐
nüm edən yüksək po e zi ya nümu nə lə ri dir.  

Ala gözlüm, sən dən ay rı ge cə lər, 
Bir il qə dər uzun olur, ney lə yim?! 

136



Bu iki cə mis ra nın çə ki si, tə sir gücü ada mı hey ran
edir. Odur ki, Ni gar xa nı mın po e zi ya sı nın ca zi bə da i ‐
rə sin dən çıx maq ol mur. 

Bu ra da bir mə sə lə dən də söz aç maq ye ri nə düşər di. 
Mə nə be lə gə lir ki, son il lər də Güney Azər bay can ‐

da nəğ mə yə çev ri lən, oxu nan da in sa nı hal dan‐ ha la sa ‐
lan «Ay rı lıq» mah nı sı nın sözlə ri Ni gar xa nı mın «Ay rı ‐
lıq» şe i ri nin tə si ri al tın da ya zı lıb: 

Mən ki doy ma mış dım heç vüsa lın dan, 
Mə nə zülm ey lə di ya man ay rı lıq. 
Nə olay dı bir gün du rub yu xu dan 
Görəy dim ki, olub ya lan ay rı lıq. 

Saf mə həb bət, qa dın sə a də ti, övlad, və tən sev gi si
və s. Ni gar Rə fi bəy li po e zi ya sı nın qa yə si nə çev ril miş ‐
di. Ni gar Rə fi bəy li respublikamız da Mir va rid Dil ba zi ‐
dən son ra Xalq şa i ri adı na la yiq görülən ikin ci qa dın
şa i ri miz dir. O, ey ni za man da «Ә mək dar mə də niy yət
iş çi si» adı na la yiq görülüb (1967). 

Ba kı da ya şa dı ğı küçə, Gən cə də oxu du ğu mək təb,
onun adı nı da şı yır. Gən cə nin ən sə fa lı ye rin də – Xan
ba ğın da abi də si ucal dı lıb.  

Göründüyü ki mi, Ni gar xa nı mın əzab lı, keş mə keş li
ta le yo lu nun so nu işıq lı ol du. Tə sadü fi de yil dir ki, o,
son ki tab la rın dan bi ri ni «İ şıq lı dünyam» ad lan dı rıb.  

Bu gün po e zi ya mı zı Ni gar xa nım sız tə səvv ür et mək
çə tin dir. Onun po e zi ya sı hə mi şə ya şar və tək rar sız dır.
Odur ki, Ni gar Rə fi bəy li nin ya ra dı cı lı ğı hə mi şə qə ləm
sa hib lə ri nin və ədə biy yatş ünas la rın diq qət mər kə zin də
olub. Sə məd Vur ğun, Mir zə İb ra hi mov, Meh di Hüseyn,
Әli Kə rim, Mir va rid Dil ba zi, İl yas Әfən di yev, Mi ka yıl
Rza qu lu za də, Әzi zə Cə fər za də, Gülrux Әli bəy li, Ra fa el
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Hüsey nov, Әli a ğa Kürçay lı, Ab bas Za ma nov, Ba laş Azə ‐
roğ lu, Hüseyn Ab bas za də, Nə bi Xəz ri və baş qa la rı onun
ya ra dı cı lı ğı na san bal lı mə qa lə lər həsr et miş lər.

Ni gar xa nı ma həsr olu nan say sız‐ he sab sız şe ir lər,
onun tə si ri al tın da ya zı lan po e zi ya nümu nə lə ri şa i rin
böyük nüfu zun dan xə bər ve rir. Bax ma ya raq ki, za ‐
manın da rep res si ya ya mə ruz qal mış nəs lin nüma yən ‐
də si olan Ni gar xa nı mı aşa ğı la yan lar az de yil di. La kin
o, təz yiq lə rə mə ta nət lə si nə gər di. Nə yax şı ki onun ta ‐
le yo lun da Rə sul Rza da yan mış dı. Hə yat dan, qu ru luş ‐
dan küskün, ürə yi nis gil li Ni gar xa nı ma o vaxt ar xa
ol maq, hə qi qə tən də, qəh rə man lı ğa bə ra bər idi. Rə sul
Rza so vet re ji mi nin qəd dar lı ğı tüğyan elə di yi 1937‐ci
ilin fev ra lın da, hət ta Ni gar xa nım la ai lə hə ya tı qur ‐
maq dan be lə çə kin mə di. Şa i rin bu ad dı mı ona ba şu ca ‐
lı ğı gə tir miş, ic ti ma iy yət ara sın da onun qorx maz lı ğı,
cə sa rə ti, mərd li yi ba rə də fi kir for ma laş mış dı. Bu, Ni ‐
gar xa nımın böyük eh ti ra mı na, tükən məz mə həb bə ti ‐
nə sə bəb ol muş, duy ğu la rı, his lə ri ölməz po e zi ya mis ‐
ra la rı na çev ril miş di:  

Sən ol ma san ba ha rın, 
ya zın ət ri ol maz dı. 

Sən ol ma san bir dünya 
se vinc be lə çox az dı. 

Ba ha rın çi çək lə ri 
açıb‐sol ma sın sən siz. 

Ömrüm sən siz ol ma sın, 
şe i rim ol ma sın sən siz. 

Ni gar xa nım bu ölümsüz sə tir lə ri ya zan da san ki
şa ir fəh mi ilə duy muş du ki, elə be lə də ola caq. O, Rə ‐

138



sul Rza dan cə mi üç ay son ra, 1981‐ci il iyu lun 9‐da
dünya sı nı də yiş di. Ömür‐gün yol da şı nın ölümündən
xə bər siz get di. Anar, Fi dan və Tə ra nə bu ağır xə bə ri
ana la rı na çat dır ma ğı rə va görmə di lər. 

Da hi Höte nin məş hur kə la mı var: «Yal nız ata oğ lu ‐
nun is te da dı na pa xıl lıq et mir». Sağ lı ğın da Ni gar xa nı ‐
mın pa xıllı ğı nı çə kən, ona qib tə edən, qa pı sı na daş
atan lar çox ol muş dur. La kin Xalq şa i ri Bəx ti yar Va ‐
hab za də de miş kən, on lar nə mu ra da yet di, nə ka ma
çat dı. On lar dan toz izi qə dər də bir şey qal ma dı. Şan lı
bir nəs lin ya di ga rı olan Ni gar Rə fi bəy li isə gözəl po e ‐
zi ya sı, zi ya lı lı ğı, yüksək mə də niy yə ti və şəx siy yə ti nin
ali li yi ilə in san la rın qəl bi nə yol tap dı, xal qın se vim li si ‐
nə çev ril di. 
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Nİ GAR RӘ Fİ BӘY Lİ NİN KEŞ MӘ KEŞ Lİ
HӘ YA TI VӘ YA RA DI CI LIQ YO LU* 

Nə yax şı ki, ölkə baş çı sı nın sə rən cam la rı əsa sın da
ya ra dı cı adam la rın yu bi ley lə ri la yi qin cə, toy‐ bay ram
ki mi ke çi ri lir, konf rans lar, el mi ses si ya lar təş kil edi lir.
Ya zı çı və şa ir lə rin ya ra dı cı lı ğı na tə bii bir ma raq oya nır.
Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tun da üzvü ol du ğum
El mi şu ra da Xalq şa i ri Ni gar Rə fi bəy li nin ana dan ol ‐
ma sı nın 100 il li yi ilə əla qə dar ça pa təq dim et di yim bu
mə ru zə yə ha zır la şan da, bir ço xu nun nəğ mə yə çev ri lə ‐
rək dil lər əz bə ri olan şe ir lə ri ni ye ni dən nə zər dən ke ‐
çir dim və qə ri bə bir mən zə rə ilə üzləş dim. Bir da ha
kəşf et dim ki, po e zi ya in sa nın hər yaş dövründə bir
cür an la şı lır, du yu lur, ay rı cür dərk edi lir. Po e zi ya nın
ölməz li yi bun day mış. Buy muş onun möcüzə si. Buy ‐
muş onun hə mi şə ya şar lı ğı. Bən zər siz aləm, can lı və
zə rif xil qət olan po e zi ya nı onun da xi lin də olan doğ ru ‐
lu ğa və saf lı ğa görə oxu yur və se vi rik.  

Mə na və də yə ri nə görə li rik əsər heç şey dən, heç
kim dən ası lı ol mur. O özü bütün fi kir ka mil li yin dən
iba rət olan bir aləm dir. Ni gar xa nı mın ölməz po e zi ya sı ‐
nı ye ni dən oxu duq ca özümü bu aləm də hiss et dim. Hə ‐
qi qə tən də, Ni gar xa nı mın po e zi ya sı zə rif duy ğu lar alə ‐
mi dir. İn tel lek tu al sə viy yə si ilə se çi lən Ni gar Rə fi bəy li ‐
nin po e zi ya sı tək rar sız dır.
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Ni gar Rə fi bəy li o tay lı‐bu tay lı Azər bay ca nı mı zın
Xalq şa i ri adı na la yiq görülən üç qa dın şa i rə miz dən bi ‐
ri dir. Ni gar xa nı ma qə dər bu fəx ri ada Mir va rid Dil ba ‐
zi və Höku mə Bil lu ri la yiq görülmüşdülər. 

Ni gar Rə fi bəy li nin xid mət lə ri So vet qu ru lu şu lax la ‐
ma ğa baş la yan dan son ra qiy mət lən di ril mə yə baş la dı.
Azər bay ca nın Әmək dar mə də niy yət iş çi si adı na la yiq
görüldü. «Şə rəf ni şa nı» or de ni ilə təl tif edil di. Dal ba ‐
dal ki tab la rı, tərc ümə əsər lə ri çıx ma ğa baş la dı. Bu, çox ‐
la rı nın bəx tə vər de yə rək ona hə səd apa rmasına, hət ta
pa xıl lı ğı nı çək mə si nə sə bəb ol du. Bu, tə bii hal dır. İs te ‐
dad lı adam la ra hə səd apa ran lar çox olub və ola caq dır.
Al man fi lo so fu Höte tə sadü fi de mir di: «Yal nız ata oğ ‐
lu nun is te da dı na pa xıl lıq et mir». 

Vax tın yad da şı zə if və unut qan olur. Çox la rı unut ‐
muş du lar ki, Ni gar xa nı mın hə yat və ya ra dı cı lı ğı ne cə
əzab ‐ə ziy yət li, ağ rı lı ‐a cı lı, daş lı‐ kə sək li, keş mə keş li
olub. Ni gar xa nım cə mi si 68 il ömür sürüb (1913‐1981).
La kin bu il lə rin ya rı dan ço xu nu qor xu‐h ürkü içə ri sin ‐
də ya şa yıb. Onun iz ti rab la rı 7 ya şın dan baş la yıb. 1919‐cu
il də onun ata sı nı – Azər bay ca nın ilk ali təh sil li cər ra hı
Xu da dat bə yi heç bir güna hı ol ma dan bol şe vik lər suç ‐
la ya raq Ba kı ya etap et miş, Nar gin ada sın da güllə lə ‐
miş di lər. Ni gar xa nı mın iki qar da şın dan bi ri Türki yə ‐
yə, bi ri isə Ru si ya ya müha cir et miş di. Ev lə ri müsa di rə
edi lən ba la ca Ni gar və ana sı Cə va hir xa nım ağır günlər
ke çi rir di lər. Hət ta qo hum‐ qon şu be lə «xalq düşmə ni»
dam ğa sı ilə dam ğa la nan ai lə yə kömək et mək dən be lə
çə ki nir. On la rın hə ya tı nı Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin
qı zı Sa ra xa nı mın 60‐cı il lə rə qə dər gözümüzün qa ba ‐
ğın da ke çən acı na caq lı hə ya tı  ilə müqa yi sə et miş ol ‐
saq, ger çək lik bi zi dəh şə tə gə ti rər. 
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Az son ra Cə va hir xa nım la Ni ga rı Ba kı ya sürgün edir ‐
lər. Ni gar ar tıq şe ir lər ya zır dı. İlk şe i ri 1928‐ci il də çap
olun muş du. 1930‐cu il də Ba kı da Pe da qo ji Tex ni ku mu
bi ti rir. Da im nə za rət də olan ai lə nin evi ni yox la yan da
çek sit lə rin əli nə «Günəş şərq dən do ğub, şərq dən do ğa ‐
caq» şe i ri ke çir*. Mi ka yıl Rza qu lu za də yə məx sus bu
şe ir gənc şa i rə yə qar şı aman sız hücum la ra əsas ve rir.
Buna siyasi rəng verirlər. Әslində, bu yunan kəlamıdır.

Şa i rə nin is te da dı nın par la dı ğı bir dövrdə haq qın da
tən qi di mə qa lə lər ya zı lır. Cə fər Cab bar lı və Sə məd
Vur ğu nu çıx maq la bir çox la rı onu «if şa edən» sə nə də
qol çə kir lər. 

Ni gar xa nı mı iş dən çı xa rır lar. Ana‐ ba la ağır və ziy ‐
yə tə düşürlər. Mi ka yıl Rza qu lu za də Mosk va dan Ya zı ‐
çı lar Cə miy yə ti nə mək tub göndə rə rək «Günəş şərq ‐
dən do ğub, şərq dən do ğa caq» şe i ri nin ona məx sus ol ‐
du ğu nu təs diq et sə də, olan ol muş, ke çən keç miş di. Bu
ha di sə Ni gar xa nı mın is te da dı nın qa ba ğı na ha sar çək ‐
mək ki mi bir şey idi. 

De yir lər, Ni gar xa nım az ya zıb. Anar bütün güna hı
ai lə nin üzə ri nə götürür. 

Bu ra da bir hə qi qət var. Üç övla dı dünya ya gə tir mək,
böyütmək, Rə sul Rza nın bir şa ir ki mi ru hi ra hat lı ğı nı tə ‐
min et mək, fi kir və qəl bi ni lüzum suz qay ğı və hə yə can ‐
lar dan qo ru maq da Ni gar xa nı mın pa yı na düşürdü. La ‐
kin Ni gar xa nı mın nis bə tən az yaz ma sı nın sə bə bi nə
mə i şət qay ğı la rı idi, nə də mət bəx di var la rı. Si ya si
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hürkülər idi. O, ürə yin də ki lə ri üzə çı xar ma maq la əri ni
də qo ru yur du.  

Ar xiv ma te ri al la rı göstə rir ki, hət ta 40‐cı il lə rin ikin ‐
ci ya rı sın da Ni gar xa nım və ana sı Cə va hir xa nı mın
sürgün edil mə si ger çək lə şib miş. Xo ren Qri qor ya nın
im za sı ilə «ha ki miy yə tə düşmən müna si bət bəs lə dik ‐
lə ri nə görə» on la rın sürgün edil mə si ba rə də sə nəd
M.C.Ba ğı ro vun dər kə na rı üçün ma sa sı nın üstünə qo ‐
yul muş du. Sə nəd də M.C.Ba ğı ro vun dər kə na rı var: «Os ‐
ta vit», yə ni «to xun ma yın, qal sın lar». 

Bu nun la be lə Xo ren Qri qor yan lar Ni gar xa nı mı bir
an be lə gözdən qoy mur du lar.  

Azər bay can el mi nin ko ri fey lə rin dən bi ri Nə si rəd ‐
din Tu si elm və qə ləm sa hib lə rin dən da nı şar kən xüsu ‐
si vur ğu la yır dı ki, elm və qə ləm sa hib lə ri ni yaz dıq la rı ‐
nın çox lu ğu ilə de yil, əməl lə ri nin fay da lı lı ğı, əx laq la rı ‐
nın saf lı ğı və özlə ri nin xe yir xah lı ğı ilə sı naq dan ke çir ‐
mək la zım dır. Bu hik mət li kə lam san ki Ni gar xa nı mın
hə ya tı na və ya ra dı cı lı ğı na işıq tu tur. Ni gar xa nı mın sa ‐
də li yi, ar zu la rı nın sə mi miy yə ti və tə vazö kar lı ğı da öz
ye rin də: 

Hey kəl də qoy ma yın şa i rə vaxt sız, 
Za man sı na ğın dan qoy qa lib çıx sın. 
Nə oxu cu ona söylə sin baxt sız, 
Nə dövran uçu rub hey kə li yıx sın. 

Qəlb lər də ya şa sın onun hey kə li, 
Şe iri mə şəl ki mi il lə ri yar sın. 
Gə lə cə yin xoş bəxt nə sil lə ri nə 
Әs rin dən, dövründən sa lam apar sın. 
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Ni gar xa nı mın po e zi ya sı nəğ mə qə dər qəl bə ya tan ‐
dır. Çünki onun li ri ka sı kövrək, ülvi duy ğu la rı tə rən ‐
nüm edən yüksək po e zi ya nümu nə lə ri dir.  

Ala gözlüm, sən dən ay rı ge cə lər, 
Bir il qədər uzun olur, ney lə yim?! 

Bu iki cə mis ra nın çə ki si, tə sir gücü ada mı hey ran
edir. Ni gar xa nı mın po e zi ya sı nın ca zi bə da i rə sin dən
çıx maq ol mur.  

Odur ki, görkəm li və ta nın mış bəs tə kar la rı mız Ni ‐
gar xa nı mın po e zi ya sın dan qə də rin cə bəh rə lən miş lər. 

Fik rət Әmi rov, Sə id Rüstə mov, To fiq Qu li yev, Po ‐
lad Bülbüloğ lu, Emin Sa bi toğ lu, Ca van şir Qu li yev və
baş qa la rı Ni gar xa nı mın şe ir lə ri nə in sa nı hal dan‐ ha la
sa lan mah nı lar bəs tə lə miş lər. Zey nəb Xan la ro va nın
«Dağ la rı du man alan da», Akif İs lam za də nin «A la göz ‐
lüm», Xə di cə Ab ba so va nın «A man ay rı lıq» və baş qa la ‐
rı nın oxu duq la rı mah nı lar in di nin özündə be lə ən çox
se vi lən bəs tə lər dən dir. 

Ni gar xa nım mə şəq qət li ağır günlə ri ni onun la ey ni
ta le yi ya şa mış gənc lik dos tu, görkəm li dil çi alim Nə za ‐
kət Ağa za də yə (A ME A‐ nın müxbir üzvü Әli hey dər
Oru co vun hə yat yol da şı) həsr et di yi şe ir də re al bo ya ‐
lar la, inan dı rı cı şə kil də ve rə bil miş dir. 

… Nə ata çörə yi ye dik, 
nə gördük qar daş sov qa tı. 

Qam çı la dı bi zi acı ‐a cı 
sərt üzlü ye tim lik hə ya tı. 
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… Ömrün çə tin yol la rın da 
Bi zə yar ol du Әli, Rə sul. 
On lar açıq ürək li, 

qay nar mə həb bət li 
gənc lər idi. 

O za man lar bi zim lə 
ünsiy yət bağ la maq,  

Sa də sev gi de yil, 
böyük hünər idi. 

Onu da de yim ki, Rə sul Rza nın cə sa rə ti və sev gi si
ona ba şu ca lı ğı gə tir miş, ic ti ma iy yət ara sın da onun
qorx maz lı ğı, mərd li yi ba rə də fi kir for ma laş mış dı. Ara ‐
dan 100 ilə ya xın vaxt keç sə də, Rə sul Rza nın bu ad dı ‐
mı unu dul mur. Nümu nə ola raq qa lır. 

Bu günlər də Ni gar Rə fi bəy li nin 100 il lik yu bi le yi
münasib ə ti ilə Türki yə də «A la gözlüm» ad lı ki ta bı çı ‐
xıb. Ki ta ba Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin səd ri Ya qub
Ömə roğ lu ma raq lı önsöz ya zıb. Bu ya zı da iki mə sə lə
diq qə ti mi çox çək di və mə ni se vin dir di. Mə qa lə dən
mə lum olur ki, hə lə o vaxt lar Ni gar Rə fi bəy li nin şe ir lə ‐
ri nə bəs tə lən miş «A la gözlüm», «Dağ la rı du man alan ‐
da», «Ә sən yel lər» ki mi məş hur mah nı lar Türki yə ra ‐
di o sun da tez‐ tez səs lən di ri lir miş. La kin on la rı «Qars
türküsü» adı ilə ve rər miş lər ki, so vet lər bir oyun çı ‐
xart ma sın lar. Ön sözdə Ya qub Ömə roğ lu nun eti ra fı da
sə mi mi görünür: 

«İl lər son ra bi zi baş qa dünya ya apa ran bu mis ra la ‐
rın da azər bay can lı şa ir Ni gar Rə fi bəy li yə aid ol du ğu ‐
nu öyrə nə cək dim. 

145



Sev di yim şe ir lə rin müəl li fi ola raq ta nı dı ğım Ni gar
Rə fi bəy li ni hə ya tı haq qın da öyrən dik lə rim dən son ra o
mə nim könül dünyam da na rın, tit rə yə rək bax dı ğım
kris tal bir abi də yə çev ril di. Hət ta bə zi dost lar mə ni an ‐
la maq da çə tin lik çə kə cək lər, am ma Ni gar xa nı mın hə ‐
yat yol da şı və Azər bay ca nın böyük şa i ri Rə sul Rza nı
ən çox Ni gar xa nım la ev lən di yi üçün sev dim».  

Bu ra da bir mə sə lə ni də de mək zo run da yam. 
Vax ti lə Ana rın ic ti ma iy yə tin böyük ma ra ğı na sə bəb

olan «Siz siz» əsə ri ni oxu yan da in cə bir mə sə lə yə görə
ürə yi min də rin li yin də ona eti raz et miş dim. Xalq şa i ri
Ni gar Rə fi bəy li nin yu bi le yi nə mə qa lə yaz maq ar zum
ger çək lə şən də bu əvəz siz, örnək əsə ri ye ni dən oxu ‐
dum və eti ra zı mın sə bə bi da ha da ay dın ol du. 

Ulu öndə ri miz Hey dər Әli ye vin Gən cə də Xan ba ‐
ğın da Xalq şa i ri Ni gar Rə fi bəy li nin abi də si nin açı lı şın ‐
da iş ti rak et dik dən son ra se çi ci lər qar şı sın da çı xı şın da ‐
kı bir mə qam da mə nə da yaq ol du. Öndə ri miz de di ki,
bu ai lə Azər bay ca na iki Xalq şa i ri, bir Xalq ya zı çı sı
bəxş et miş dir. Rə sul Rza da, Ni gar Rə fi bəy li də, elə
Anar özü də xal qa məx sus dur, xal qın mə nə vi də yə ri ‐
dir. Qəl bim dən Ana ra qar şı qo pan eti raz sə si də elə
bu nun la bağ lı idi. Ni gar xa nım dünya sı nı də yi şən də
Mər kə zi Ko mi tə onun ikin ci Fəx ri xi ya ban da dəfn olun ‐
ma sı ba rə də qə rar qə bul et miş di. Ana rın fik ri fərq li idi:
«A nam ya ata mın ya nın da I Fəx ri xi ya ban da, ya da
ümu mi qəbi ris tan lıq da – ana sı Cə va hir xa nı mın ya nın ‐
da dəfn olu na caq». Ana rı har da sa ba şa düşmək olar dı.
Rə sul Rza cə mi si üç ay əv vəl dünya sı nı də yiş miş di.
Qəl bin də ya ra lar hə lə qövr elə yir di. Bir də ki, sağ lı ğın ‐
da eh ti ram qa zan mış in san dünya sı nı də yi şən də ha ra ‐
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da tor pa ğa tap şı rıl ma sın dan ası lı ol ma ya raq, ora da
fəx ri bir gu şə ya ra nır. Bu nun la be lə, tə əss üflə de mə li ‐
yəm ki, sağ lı ğın da re ji min uc ba tından bir çox məh ru ‐
miy yət lə rə mə ruz qa lan Ni gar xa nım ümum xalq zi ya ‐
rə tin dən də məh rum ol du. Bu da Ni gar xa nı mın keş ‐
mə keş li ta le yin dən gə lən qis mət idi. Tə səl li ni on da ta ‐
pı rıq ki, Ba kı da ya şa dı ğı küçə, Gən cə də oxu du ğu mək ‐
təb şa i rə nin adı nı da şı yır. Gən cə nin sey ran ga hı Xan
ba ğın da abi də si uca lır. Hər gün yüzlər lə Gən cə sa ki ni
və qo naq lar onu zi ya rət edir lər. 
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BA YA TI LAR FOLK LOR DA 
VӘ YA ZI LI ӘDӘ BİY YAT DA* 

Mə həm məd Әma ni nin, Sa rı Aşı ğın za ma nın da folk ‐
lo ru mu zun və ya zı lı ədə biy ya tı mı zın çə lən gi nə çev ri ‐
lən ba ya tı lar XX əs rin I ya rı sın da za ma nı keç miş janr
he sab edil mə yə baş la mış dı. Odur ki, şa ir lə ri mi zin ya ‐
ra dı cı lı ğın da bu jan ra önəm ve ril mə miş di. Hət ta xalq
ara sın dan top lan mış ba ya tı la rın ça pı da na dir hal lar da
işıq üzü görürdü. 1925‐ci il də ba ya tı lar «Ma a ni lər» adı
al tın da çap olu nub. 1938‐ci il də Hümmət Әli za də
«A zər bay can ba ya tı la rı» ki ta bı nı bu ra xıb. 1943‐cü il də
isə M.Təh ma si bin «Ba ya tı lar» ki ta bı Meh di Hüsey nin
san bal lı gi riş mə qa lə si ilə çap edi lib. 

La kin XX əs rin 2‐ci ya rı sın da ba ya tı lar həm top la ‐
nıb nəşr olun ma ğa, həm də təd qiq olun ma ğa baş la dı.
Folk lor üzrə dərs lik lər ya zıl dı. Dərs lik lər də ba ya tı la ra
ge niş yer ay rıl dı. Ali mək təb lər də təd ris olun du. 

Bu dövr bir də onun la əla mət dar ol du ki, şa ir lə ri ‐
miz ba ya tı yaz ma ğa baş la dı lar. Ma raq lı dır ki, bu sa hə ‐
də ilk ad dı mı Azər bay can da sər bəst şe ir mək tə bi nin
ba ni si, Xalq şa i ri Rə sul Rza at dı. Heç şübhə siz, Rə sul
Rza nın bu jan ra müra ci ət et mə sin də Kərk ük ba ya tı la ‐
rı nın ro lu və tə si ri böyük ol muş dur. Mə sə lə bu ra sın ‐
da dır ki, Rə sul Rza, Bəx ti yar Va hab za də və Qa sım Qa ‐
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sım za də 1959‐cu il də Kər bə la da da hi Füzu li nin qəb ri ni
və Kərk ükdə şa i rin nə və‐ nə ti cə lə ri ni zi ya rət edər kən
tə sadü fən ki tab düka nın da şa i rin əli nə Әta Tər zi başı ‐
nın «Kərk ük xoy rat la rı və ma ni lə ri» ki ta bı ke çir. Rə sul
Rza ya zır dı: «Ki ta bı və rəq lə dik cə da xi li bir hə yə can ‐
dan bağ rım qə hər lə nir, ürə yim quş ki mi çır pı nır, si ‐
nəm dən çıx maq is tə yir di». 

Şa ir hiss və hə yə ca nı nın sə bə bi ni son ra lar bir dis ‐
ser ta si ya işi nə bə ra bər «U zaq el lə rin ya xın töhfə lə ri»
el mi‐ pub li sis tik əsə rin də iz har et di. Şa i rin bu əvəz siz
əsə ri bir gə çap et dir di yi miz «Kərk ük ba ya tı la rı» (1968)
ki ta bı nı bə zə di, onun də yə ri ni ar tır dı. An caq bu el mi‐
 təd qi qat əsə ri ni yaz maq la şa i rin ürə yi sa kit ləş mə di.
Özü ba ya tı lar yaz ma ğa baş la dı və 1964‐cü il də «A şıq
Ya nıq lı ba ya tı la rı» işıq üzü gördü. 1980‐ci il də isə şa i ‐
rin «Ya ra lı Kərk ükün bugü nlü xoy rat və ma ni lə ri» əsə ‐
ri ya yım lan dı. 1981‐ci il də dünya sı nı də yi şən Rə sul
Rza san ki İra qın, xüsu sən də Kərk ükün bu gününü
görüb. De mə li, şa ir lər his siy yat la, du yum la gə lə cək də
baş ve rə cək ha di sə lə ri görə bi lir lər. «Ya ra lı Kərk ükün
bugü nlü xoy rat və ma ni lə ri» de yi lən lə rə da yaq olur: 

Bağ dad dan kar van gə lir, Kərk ükün baş qa la sı, 
Dərd li, pə ri şan gə lir.       Di va rı daş qa la sı. 
Kim lər qur ban kə si lib,    Ölü ana ya nın da  
Su la rım al‐qan gə lir.      Tökür qan‐ yaş ba la sı. 

Azər bay can da xoy rat lar dan il ham la na raq ba ya tı jan ‐
rı na müra ci ət edən şa ir lər dən bi ri də Hüseyn Kürdoğ ‐
lu dur. Şa i rin min ba ya tı nı içi nə alan və «Min bir ba ya ‐
tı» (1992) ad lan dı rı lan ki ta bın da, hət ta «Yol la rı daş lı
Kərk ük» bölümü var dır.  
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El sözü ur vat imiş,         So vu yox; 
Qənd imiş, na bat imiş.   Qı lın cı mın so vu yox. 
Ba ya tı nın ba cı sı             Min mi şəm qəm atı na 
Kərk ükdə xoy rat imiş.    Ba şın da ci lo vu yox. 

Hüseyn Kürdoğ lu nun «Yur du ma qur ban dır sözüm»
(2005) ad lı 512 sə hif ə lik ki ta bın da da xoy rat lar çox luq
təş kil edir. Şa i rin ba ya tı‐ xoy rat jan rın da ya zıl mış iki
po e ma sı da var dır: «A şıq və Yax şı» (1997) və «To vu ‐
zum mə nim, Oğu zum mə nim» (1998). 

Görkəm li et noq raf ali mi miz, aka de mik, ya zı çı və
şa ir Tey mur Bünya do vun da iki cild lik «Ba ya tı lar» ki ‐
ta bı var dır. Bütün bun lar bu qə dim jan ra olan müna si ‐
bə tin köklü şə kil də də yiş di yi ni göstə rir. 

Şa ir, pub li sist, bir çox po e ma, şe ir top lu la rı, mo no ‐
qra fi ya və ro man müəl li fi Әli Rza Xə ləf li nin də qə lə mi ni
ba ya tı jan rın da sı na mı sı ma raq do ğu rur. Onun «Ba ya tı
çə lən gi» ad lı ki ta bı nın əl yaz ma sı nı və rəq lə dik cə göz
önündə və tən xə ri tə si, onun dağ la rı, çay la rı, oba la rı,
gözəl Qa ra ba ğı,  Cəb ra yı lı, Füzuli si, Ağ da mı, Şu şa sı
və s. can lan dı. Hər şey dən əv vəl, onu de yim ki, şa ir or ‐
ta ya ba ya tı jan rı nın tə ləb lə ri nə tam ca vab ve rə bi lə cək
bir əsər qoy muş dur. Әli Rza Xə ləf li nin əsə rin də ba ya tı ‐
la rın əv və li nə «Ә zi zi yəm», «Mən aşıq», «A şıq» ki mi
sözlə rin ar tı rıl ma sı na tə sadüf edil mir. 

Yal nız iki ba ya tı da (s.40) «E lə mi» ar tır ma sözə rast
gə li nir. Tə bii ki, bu doğ ru de yil dir. Ba ya tı da əsas şərt
re al lıq dır. Epik növdə xal qın di lək və ar zu la rı müəy ‐
yən əf sa nə vi ünsürlər lə qa rış dı ğı hal da, ba ya tı lar da ar ‐
zu‐ di lək re al ünsürlər dən iba rət olur. «Ba ya tı çə lən gi»
ta ma mi lə re al ünsürlər dən iba rət bir əsər dir. Hər bi ‐
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rin də bir dünya fi kir olan ba ya tı la rı fərq lən di rən baş lı ‐
ca cə hət hər bi ri nin ay rı ‐ay rı lıq da bit kin bə dii əsər ol ‐
ma sın da, mə na ilə fəl sə fi fik rin yığ cam, əx la qi və ic ti ‐
mai an lam la rın də rin ol ma sın da dır. Әsər bu ba xım dan
da qə na ət bəxş dir. Әsər də to po nim lər dən yer li‐ ye rin ‐
də, bol‐ bol is ti fa də olun ma sı da əsə rin bə dii və el mi
də yə rin dən xə bər ve rir. Bu ra da, hət ta Sa va lan da Kər ‐
k ük də var.  

Şa ir lə ri mi zin dağ la ra çox say lı qoş ma lar həsr et di yi,
dağ la rı vəsf et di yi mə lum dur. 

Әli Rza Xə ləf li nin «Ba ya tı çə lən gi» əsə rin də də dağ ‐
la ra həsr olun muş çox say lı ba ya tı lar var ki, on lar əsə rə
ye ni lik ça la rı gə ti rir. Şa ir tə səl li ni dər di ni dağ la ra söylə ‐
mək də ta pır. Düz il qar lı dağ lar dan əlac di lə yir. El ‐o ba
di dər gin düşən dən son ra yal qız qa lan dağ la rın ha lı na
acı yır. 

Ar zum, niy yə tim dağ lar, Gülü bi tən di dağ lar, 
Vüsa la ye tim, dağ lar. Günü ötən di dağ lar. 
Әlin el dən üzüldü, De mə kim sə siz qal dı, 
Sən qal dın ye tim, dağ lar. Özü Və tən li dağ lar. 

El ‐o ba dan di dər gin düşmüş şa ir tə səl li ni doğ ma yurd ‐
yu va həs rə ti ni, dərd ‐ə lə mi ni dərd bi lən lə rə, həs rət nə ol ‐
du ğu nu bi lən lə rə ba ya tı lar la iz har et mək də ta pır: 

Dəy mə sin xə tər mə nə, Dər di mə həm dəm ağ lar, 
Çək di yim ye tər mə nə. Yad gülər, həm dəm ağ lar. 
Bir cə günün həs rə ti, Və tən sa rı qə ri bin, 
Min ay dan be tər mə nə. Gözlə ri hər dəm ağ lar. 

Hər sözün çə ki si,  də rin mə na sı olan mis ra lar dər də
düşmüş şa i rin is te da dın dan xə bər ve rir: 
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Gözlə ri yol da qa lan, 
Ya rım can di ri yəm mən. 

Şa ir qaç qın, köçkün ta le yin dən, qis mə tin dən də şi ‐
ka yət lə nir. Re al lı ğa söykə nən mi s ra lar ada mı hal dan‐
 ha la sa lır: 

Dən at dım, alaq bit di, 
Bəx ti min zə mi sin də. 

Və ya: 
Dər dim pə tək ey lə di, 
Şan‐ şan olan bağ rı mı. 

Әli Rza Xə ləf li aza cıq qəm‐ qüssə dən kə nar olan da,
pər vaz la nıb Azər bay ca nın bütün guşə lə ri nə, elə cə də
«Bil mi rəm ha ra lı yam, tor pa ğım, da şım qə rib» de yən
Kərk ük el lə ri nə baş vu rur: 

Kərk ükdə Mən də li var, 
Yurd se vər min də li var. 
Sözə könül bağ la yan 
Bur da da mən də li var. 

Göründüyü ki mi, xalq ya ra dı cı lı ğı nın ən qə dim
növü be lə ye ni dövrün fik ri ni ifa də et mək də çox müna ‐
sib for ma olur. Məhz bu na görə də ta nın mış şa ir Әli
Rza Xə ləf li nin folk lo run zən gin jan rı ba ya tı la ra müra ‐
ci ə ti ni açıq la yı ram. Әmi nəm ki, şa i rin bu əsə ri də il lər ‐
dən bə ri is ti müna si bət də ol du ğu oxu cu la rın və təd qi ‐
qat çı la rın diq qət mər kə zin də ola caq dır. 
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KEŞ MӘ KEŞ Lİ DÜNYA NIN 
XOŞ BӘX Tİ NİN ŞAH ӘSӘ Rİ* 

Həms öhbə tim da nış dıq ca, mən ti qi ar dı cıl lıq la cümlə ‐
lə ri bir‐ bi ri nə ca la dıq ca, asan lıq la mövzu dan mövzu ya
keç dik cə xə ya lım da ke çən əs rin 50‐80‐ci il lə ri can la nır ‐
dı. O vaxt lar çox sa vad lı, bi lik li və çox mə lu mat lı adam ‐
la rı «can lı en sik lo pe di ya» ad lan dı rır dı lar. İn di be lə lə ‐
ri ni bar maq la say maq olar. Sa yı‐ he sa bı bi lin mə yən te ‐
le vi zi ya ka nal la rı, ra di o, in ter net, komp üter, «şey tan
əmə li» nin lap böyüyü cib te le fon la rı «can lı en sik lo pe ‐
di ya lar »ı unut du rub. Xoş bəxt lik dən az da ol sa «can lı
en sik lo pe di ya» mis si ya sı nı ye ri nə ye ti rən lər var dır. On ‐
lar dan bi ri, bəl kə də, bi rin ci si aka de mik Va sim Məm ‐
mə də li yev dir. Bir də fə söhbət po e zi ya dan düşmüşdü.
De dim ki, pa yız haq qın da ən gözəl şe i ri Ab bas Səh hət
ya zıb. Pa yız fəs li ni da hi rəs sam lar sa ya ğı təs vir edib.
Aşa ğı da kı dörd mis ra nı əz bər dən de dim: 

Әs di xə zan ye li pa yız ye tiş di, 
Ba ğın mən zə rə si ta mam də yiş di. 
Külək lər ta la dı bağ ça nı‐ ba ğı, 
Söndü al güllə rin ya nar çı ra ğı. 

Gözlə mə di yim hal da Va sim müəl lim özünə məx sus
təm kin lə de di ki, şe ir Ni za mi nin dir. Ab bas Səh hət onu
tərc ümə edib. 
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De mə yə söz tap ma dım. Ürə yim dən ke çən bu ol du:
«Bu adam can lı en sik lo pe di ya» de yil, bəs nə dir? Har ‐
dan de yir sən, or dan kə sir. 

Va sim müəl lim lə müqa yi sə yə sığ ma sa da, həms öh ‐
bə  tim Әmi nə Tun cay da «can lı en sik lo pe di ya» dır – de ‐
səm, hə qi qət dən kə nar ol maz. Tə sadü fi de yil dir ki, sə ‐
 nət ş ü nas   lıq üzrə el mlər dok to ru, pro fes sor Ra miz Zöh ‐
ra bov Әmi  nə xa nı mı «en sik lo pe dik bi lik sa hi bi» ad ‐
lan  dır mış dır. 

Mə lu mat üçün de yim ki, Әmi nə xa nım İn cə sə nət
Uni ver si te ti ni bi tir miş, görkəm li bəs tə kar Şə fi qə Axun ‐
do va dan dərs al mış, 1992‐ci il də «Mu ğam la rın fəl sə fi
dünya sı və ta ri xi miz də musi qi nin əhə miy yə ti» mövzu ‐
sun da na mi zəd lik dis ser ta si ya sı müda fiə et miş dir. Onu
da de yə bi lə rik ki, o, Ha cı Ma yıl ki mi qə zəl xan, Ha cı Sə ‐
məd və oğ lu Ha cı Hi da yət ki mi mu ğa mat bi li ci lə ri ye ‐
tiş di rən Nar da ran kən din də dünya ya göz açıb. Әmi nə
xa nım da mu ğa ma ma raq və mə həb bət o mühit də ya ra ‐
nıb. Mu ğam la rı mı za da ir san bal lı əsər lər ya zıb. Elə ye ‐
ni cə çap dan çıx mış «Mu si qi töhfə lə ri» (Ba kı, «Adi loğ ‐
lu», 2013, 324 səh.) ki ta bı nın böyük bir his sə si mu ğam ‐
la rı mı za həsr olu nub. Ki ta bı şər ti ola raq iki bölümə ayır ‐
maq olar. Bi rin ci bölüm da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li ‐
nin ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edir. İkin ci bölüm Azər bay ‐
can xalq mu si qi si və mu ğam la rı mız la bağ lı təd qi qat lar
apa ran xa ri ci araş dı rı cı lar da xil ol maq la mu si qişü nas la ‐
ra, mə də niy yət, in cə sə nət xa dim lə ri nə, müğən ni lə rə, tar ‐
zən lə rə, aşıq la ra, folk lorş ünas la ra, bəs tə kar la ra, mu si qi
məc lis lə ri nə və s. həsr olu nub. Ki tab da kı ye ni lik lər,
sürpriz lər ada mı hey ran edir. Aka de mik Va sim Məm ‐
mə də li ye vin re dak to ru ol du ğu bu əvəz siz əsə rə ölkə mi ‐
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zin hüdud la rı xa ri cin də də yax şı ta nı nan Ü.Ha cı bəy li
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın alim lə ri, sə nətş ünas ‐
lıq dok tor la rı, pro fes sor lar Em ruz Әfən di ye va, Zen fi ra
Qa fa ro va, fəl sə fə el mlə ri dok to ru, pro fes sor, BMA‐ nın
pro rek to ru Gülnaz Ab dul la za də, sə nətş ünas lıq dok to ‐
ru, pro fes sor Arif Әsə dul la yev və Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın
ka ti bi, ta nın mış bəs tə kar Sər dar Fə rə cov rəy ver miş lər. 

Və tən pər vər lik üstündə köklə nən ki tab da yer alan
106 mə qa lə nin ək sə riy yə ti ada mı duy ğu lan dı rır, is tər ‐
is tə məz qürur his si ke çi rir sən. 

Ke çən əs rin or ta la rın da bütün dünya da məş hur olan
ABŞ müğən ni si Pol Rob son haq qın da mə qa lə dən mə ‐
lum olur ki, iyir mi dən ar tıq dil də mah nı oxu yan dünya
şöhrət li müğən ni Mosk va da Sə id Rüstə mo vun şa ir
Hüseyn Ari fin sözlə ri nə bəs tə lə di yi «Mən sülhə səs ve ‐
ri rəm» mah nı sı nı oxu muş dur. 

Әmi nə xa nı mın də yər li ki ta bın dan bir mə sə lə də
ay dın olur. Kərk üklü alim Әta Tər zi ba şı «Kərk ük xoy ‐
rat la rı və ma ni lə ri» ki ta bın da (İs tan bul, 1975, s.264) ya ‐
zır ki, kərk üklü müğən ni Sid diq Bən də Qa fur ümu mi
bir müna si bət də bir azə ri şa i ri nin şe i ri nə bəs tə lən miş
«Çır pı nır dı Qa ra də niz» mah nı sı nı oxu du ğu na görə
zin da na atıl dı, ba şı çox bə la lar çək di. 

O vaxt lar biz nə şa i rin, nə də mah nı nın müəl li fi nin
adı nı bi lir dik. So vet İt ti fa qı nın süqu tun dan son ra öyrən ‐
dik ki, şe ir rep res si ya qur ba nı Әh məd Ca va da məx sus ‐
dur. Musi qişü nas lar xa ric, görə sən, çox mu adam bi lir
ki, bu möhtə şəm mah nı nın müəl li fi da hi bəs tə kar Üze ‐
yir bəy imiş?! 

Bu ra da oxu cu lar üçün ma raq lı ola ca ğı nı nə zə rə ala ‐
raq bir mə sə lə dən də da nış maq ye ri nə düşər di. Aka ‐
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de mik Bə kir Nə bi yev «Üze yir bə yin izah lı ömürna mə ‐
si» ki ta bı nın əl yaz ma sı nı oxu yub re dak tə et mə yi mə nə
hə va lə et miş di (be lə şey lər olur. Ki tab çı xan da re dak ‐
tor ki mi baş qa ada mın adı get miş di). Böyük həcm li
əsə rin əl yaz ma sı nı 10 günə oxu yub re dak tə edən dən
son ra mə nim üçün bir‐ bi ri ilə əla qə li, la kin ki tab da ək ‐
si ni tap ma yan iki mə sə lə qa ran lıq qal dı. Ki ta bın əl yaz ‐
ma sı nı Bə kir müəl li mə qay ta ran da müəl li fə 14.02.11
ta rix li bir mək tub da ünvan la dım. Mək tub «Se çil miş
əsər lə ri» min V cil din də (Ba kı, «Təh sil», 2012, s.203)
bütövlükdə çap olu nub. Mək tub dan bir his sə ni oxu cu ‐
la rın diq qə ti nə çat dı rı ram: «De yi lən lə rə görə, Fi ri dun
bəy Gən cə də öldürülən də Nə ri ma nov Üze yir bə yi öz
evi nə gə ti rir ki, ona to xun ma sın lar. Tə əssüf ki, Üze yir
bəy lə Nə ri ma no vun müna si bət lə ri ba rə də ki ta bı nız da
elə bir mə lu ma ta rast gəl mə dim. Çox is tər dim Azər ‐
bay ca nın ağır vaxt la rın da hər iki si Ba kı da fə a liy yət
göstə rən bu iki ta ri xi şəx siy yə tin müna si bət lərinə da ir
ki ta bı nız da nə sə olay dı». 

Mək tub da Pa şa Әfən di ye vin «A zər bay can şi fa hi
xalq ədə biy ya tı» ki ta bın da Nə ri ma no vun da hi bəs tə ‐
ka rın «Әs li və Kə rəm» əsə ri nə rəy yaz dı ğı nı da göstər ‐
miş dim. Tə əss üf ki, Bə kir müəl li min səh hə ti ax ta rış la ‐
rı nı da vam et dir mə yə im kan ver mə di. 

Bu dur, Әmi nə Tun ca yın «Mu si qi töhfə lə ri» ki ta bın ‐
da oxu yu ruq ki, Nə ri man Nə ri ma nov 1916‐cı il də Üze ‐
yir bə yin «Ar şın mal alan» ope ret ta sı və «Әs li və Kə ‐
rəm» ope ra sı na bir‐ bi ri nin ar dın ca iki mə qa lə həsr edib.
Üze yir bə yin is te da dı nı yüksək qiy mət lən di rən Nə ri ‐
ma nov mə qa lə də bəs tə ka rın xalq ya ra dı cı lı ğı na həs sas
və da hi ya nə müna si bə ti nə hey ran lı ğı nı bil dir miş dir. 
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Ye ri gəl miş kən, Әmi nə xa nım da hi bəs tə ka rın «Ley ‐
li və Məc nun» ope ra sı nı hər tə rəf li şərh edə rək ora da
is ti fa də olun muş 25 mu ğa mın fəl sə fi və lüğə ti təh li li ni
el mi əsas lar la açıq la mış dır. 

«Mu si qi töhfə lə ri» ki ta bı nın 1‐ci bölümündə müəl ‐
li fin «Ley li və Məc nun» ope ra sın da Füzu li və Üze yir
zir və si nin fəl sə fi dünya sı», «Ü.Ha cı bəy li və S.Vur ğu ‐
nun mu si qi haq qın da müla hi zə lər», «Ha fiz Şi ra zi Üze ‐
yir Ha cı bəy li ya ra dı cı lı ğın da», «Ü.Ha cı bəy li oca ğı nın
ye tiş dir mə si», «Üze yir ir si ni qo ru yub ya şa dan sə nət ‐
kar» və s. il ham la, mil li ir sə mə həb bət lə ya zıl mış dır. 

Bu bölümdə, elə cə də aka de mik Zi ya Bünya do vun
üzə çı xa ra raq ərəb di lin dən tərc ümə et di yi «Ko roğ lu»
das ta nı nın ye ni qo lu «Mis ri qı lın cın oğur lan ma sı»n dan,
«Ko roğ lu» ope ra sın dan, onun ifa çı sı, xalq qəh rə ma nı ‐
nın möhtə şəm ob ra zı nı ya ra dan Bülbüldən, «Ger çək
xalq qəh rə ma nı» mə qa lə sin də Ko roğ lu nun ta ri xi şəx ‐
siy yət ol ma sın dan, «Mis ri qı lın cın sir lə ri nə də dir» mə ‐
qa lə sin də isə çox la rı na mə lum ol ma yan ma raq lı mə sə ‐
lə lər dən söhbət açı lır. Müə llif ya zır: «Bu nu Türki yə nin
«Süley man Pa şa» mu ze yin dən əl də et mi şəm. Bu sir lər
be lə baş la yır. Xən cər bir göz qır pı mın da qa lın mis ma rı
iki yə bölür, özündə isə heç bir iz qal mır. Dünya da yal ‐
nız mis ri po lad bu na qa dir dir. Bu po lad hə lə Aris to tel
vax tı şöhrət ta pıb və haq qın da o qə dər əf sa nə lər ya ra nıb
ki... Hət ta bu gün də ta rix çi lər nə yin hə qi qət, nə yin əf sa ‐
nə ol du ğu nu ayırd edə bil mir lər. Bu cür po la dın ha zır ‐
lan ma tex no lo gi ya sı nın sir lə ri hə mi şə lik iti ril miş di.
Müxtə lif əsər lər də alim lər onun üzə rin də baş sın dı rıb,
hət ta təcr übə lər şa hı Fa ra dey də bu sa hə də özünü sı na ‐
yıb, la kin mis ri po lad öz sir ri ni heç kə sə ver mə yib. .. 
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Son vaxt lar Do netsk Po li tex nik Uni ver si te ti nin bir
qrup ali mi bu cür po la dın alın ma tex no lo gi ya sı nı iş lə ‐
yib ha zır la mış lar. Be lə lik lə, «Ko roğ lu» das ta nın da il dı ‐
rım qı lın cı ad lan dı rı lan, nə yə vur san kə sib tökən, tünd
qa ra rəng li mis ri qı lın cın ha zır lan dı ğı po la dın sir ri açıl ‐
mış dır». 

Yo rul maq bil mə yən Әmi nə xa nım bu nun la ki fa yət ‐
lən mə miş, el mi ax ta rış la rı nı da vam et dir miş, Sank t‐
Pe ter burq, Mosk va ar xiv lə rin də, xüsu sən də Türki yə ‐
nin «Süley man Pa şa», elə cə də «Süley ma niy yə» və «Sə ‐
li ma ğa» Uni ver si tet ar xiv lə rin də, İs tan bu lun «Ta nı tım»
mu si qi stu di ya sın da təd qi qat apar mış, ədə biy yat və
mu si qi ta ri xi mi zə da ir, biz lə rə o qə dər də mə lum ol ‐
ma yan qiy mət li ma te ri al lar əl də et miş, qə də rin cə bəh ‐
rə lən miş, ki ta bın da xa ri ci mu si qişü nas la rın mu ğam la ‐
rı mı za da ir mə qa lə lə rin dən bəhs et miş dir. Müəl lif xa ‐
ri ci mu si qişü nas lar dan klas sik mu ğam la rı mı zın təd qi ‐
qat çı la rı, fran sız alim lə ri Jak Dürrünq, Oj jen Oben və
rus mu si qişü na sı Vik tor Bel ya yev haq qın da ma raq lı
mə qa lə lər yaz mış dır. Araş dı rı cı V.Bel ya ye vin «Folk lor
mu si qi si» və qə dim ya zı lar ki ta bın da Azər bay can xalq
mu si qi si nə ge niş yer ve ril di yi ni xüsu si vur ğu la yır. Әsə ‐
rin «Gi riş», «A zər bay can xalq mah nı la rı», «A zər bay ‐
can xalq rəqs mu si qi si», «A zər bay can aşıq la rı nın ya ra ‐
dı cı lı ğı», «A zər bay can mu ğam la rı» bölmə lə ri nin təd ‐
qi qat çı lar üçün qiy mət li mən bə ol du ğu nu göstə rir. Bu ‐
ra da çox əhə miy yət li olan odur ki, V.Bel ya yev Azər ‐
bay can mah nı la rı nı baş qa xalq la rın mah nı la rı ilə müqa ‐
yi sə də nə zər dən ke çi rir. Mah nı la rın təh li li nə an caq
mu si qi ba xı mın dan bax mır, mu si qi ni mah nı mət ni ilə
vəh dət də götürür. 
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Әmi nə xa nı mın bu gə rək li ki ta bın da tə bii ola raq mu ‐
si qi xa dim lə ri nə ge niş yer ve ri lib. Bəs tə kar lar dan Qa ra
Qa ra yev, Ni ya zi, Ra miz Mus ta fa yev, Әlək bər Ta ğı yev,
Sər dar Fə rə cov, müğən ni lər dən Bülbül, tar zən lər dən
Әh məd xan Ba kı xa nov, Әh məd bəy Ta hi rov, sə nətş ünas
alim lər dən Arif Әsə dul la yev və baş qa la rı haq qın da ya ‐
zı la rı oxu duq ca xalq qar şı sın da böyük xid mət lə ri olan
bu şəx siy yət lər oxu cu nun gözündə da ha da uca lır. Әmi ‐
nə xa nı mın Әlək bər Ta ğı ye və həsr et di yi «Nəğ mə lər də
ya şa yan ürək» mə qa lə si ni hə yə can sız oxu maq ol mur,
in san hal dan‐ ha la düşür. Xüsu sən də Zey nəb Xan la ro ‐
va nın ifa sın da oxu nan mah nı nın sözlə ri çox tə sir li dir: 

İtir dim bu eş qə son ümi di mi, 
Könül rüba bı nın qı rıl dı si mi. 
O acı həs rə tin bir xə yal ki mi, 
Elə hey boy la nıb ağ lar könlümdə. 

Büründün du ma na dağ lar qoy nun da, 
Get din, bi lin mə di mə ka nın, ye rin. 
Qal dım ümi di nə xa ti rə lə rin, 
Hic ran çeş mə lə ri çağ lar könlümdə. 

Әmi nə xa nı mın ki ta bın da önəm li yer tu tan təd qi ‐
qat lar dan bi ri də «Şa ma xı mu si qi məc lis lə ri» dir. 

Bu böyük həcm li təd qi qat işi ni oxu yan hər kəs bir
da ha dərk edə cək ki, ni yə mu ğam sə nə ti miz Şu şa ilə,
Qa ra bağ la bə ra bər, Şa ma xı və Şir van da zir və lər fəth
et miş dir. 

Bu ya zı da dünya şöhrət li şəx siy yət lə r dən Mah mud
ağa nın (1823‐1896) evin də Azər bay can mu ğam və mah ‐
nı la rı nı din lə yən, Azər bay can rəqs lə ri ni ma raq la müşa ‐
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hi də edən fran sız ya zı çı sı Alek sandr Düma, rus et noq ‐
ra fı və səy ya hı İ. Yev la xov, Sank t‐Pe ter burq Rəs sam lıq
Aka de mi ya sı nın pre zi den ti Qa qa rin ya zı la rın da hey ‐
ran lıq la rı nı giz lə də bil mə miş lər. Qa qa rin məş hur «Şa ‐
ma xı rəq qas la rı» rəsm əsə ri ni Şa ma xı məc lis lə ri nə həsr
edib. Alek sandr Düma iki rəq qa sın – Ni sə və So na ad ‐
la rı nı çək di yi hal da, Qa qa rın öz qeyd lə rin də Ni sə və
So na dan baş qa Rə na, Sə ki nə, Hik mət və Mə ley kə dən
də mə həb bət lə söz açır.  

«Mu si qi töhfə lə ri» ki ta bı nın san ba lı nı ar tı ran ya zı lar ‐
dan bi ri də «Dünya nın ən uzaq yo lu Fəx ri xi ya ban» mə ‐
qa lə si dir. Müəl lif bu adı nə sə bəb dən seç di yi nə be lə ay ‐
dın lıq gə ti rir: «Dünya nın ən uzaq yo lu qəb iris tan lı ğa ge ‐
dən yol dur. Çünki hə yat dan heç li yə ge dən bu yo lun
uzaq lı ğı hə ya ta ilk göz açıb, son vi da de di yin za man la
ölçülür» və son ra əsas mət lə bə ke çir. Bu ra da uyu yan, xal ‐
qı mı zın qürur mən bə yi nə çev ri lən şəx siy yət lə rin ad la rı nı
çə kir. Cə lil Məm məd qu luz adə ilə Hə mi də xa nı mın bir
yer də ol ma la rı na se vi nir. Hökümə Qur ba no va nın ci yər ‐
pa ra sı Və fa nın ana sın dan ay rı düşdüyünə kə dər lə nir.
Çox la rı nın mə za rı nın ha ra da ol du ğun dan xə bər siz ol du ‐
ğu Cab bar Qar yağ dı oğ lun dan söz açır. Müğən ni nin qı zı
80 yaş lı Şəh la xa nım la əla qə sax la dı ğı nı göstə rir. Azər ‐
bay ca nın Xalq ar tis ti, Şə rəf ni şa nı or den li, Azər bay can
Dövlət Kon ser va to ri ya sı nın müəl li mi, mu ğam la rı mı zın
mə nə vi ata sı Qar yağ dı oğ lu nun ha mı nın ba şı nın müha ri ‐
bə yə qa rış dı ğı, qan lı‐ qa da lı 1944‐cü il də dünya sı nı də yiş ‐
di yi ni, müğən ni nin ümu mi qəb iris tan lıq da dəfn olun du ‐
ğu nu və qəbrin üstünün götürülmə di yi ni tə əss üflə qeyd
edir. Görkəm li sə nət ka rın qəb ri ni sah ma na sal maq bor ‐
cu muz dur, yox sa gə lə cək nə sil lər bi zi qı na yar.  
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Ümu miy yət lə, sağ lı ğın da da, elə in di də örnək əməl ‐
lə ri ilə xal qı mı za ba şu ca lı ğı gə ti rən, dünya sı nı də yiş ‐
miş şəx siy yət lə rə Әmi nə xa nı mın həsr et di yi mə qa lə lə ‐
ri  oxu duq ca onun xe yir xah lıq la döyünən ürə yi nə qib tə
et mə mək ol mur. 

Fit ri is te da dı olan adam lar hər tə rəf li bi li yə sa hib
olur lar. Әmi nə Tun cay folk lo ru mu zu, aşıq mu si qi si ni
və aşıq ya ra dı cı lı ğı nı da gözəl bi lən, bi lik lə rə can atan
fə da kar təd qi qat çı dır. Onun folk lorş ünas Və li Xu luf lu,
«Ko roğ lu» das ta nı və mis ri qı lınc haq qın da çox ma ‐
raq lı və ye ni olan mə qa lə lə ri, Aşıq Alı, Aşıq Әləs gər,
Aşıq Şa kir haq qın da ya zı la rı çox mət ləb lər dən xə bər
ve rir. Təd qi qat çı Aşıq Şa kir lə bağ lı çox la rı nın bil mə di ‐
yi bir mə sə lə ni gündə mə gə ti rir: «Dünya yax şı lar dan
xa li de yil. 1984‐cü il də AB Ş‐da Şa ki rin sə si ya zıl mış
maq ni to fon len ti ni Azər bay can Res pub li ka sı nın Mər ‐
kə zi Səs yaz ma lar Ar xi vi nə hə diy yə göndər di lər. Los ‐
An ce les şə hə ri nin ra dio ve ri liş lə ri re dak si ya sı nın əmək ‐
daş la rı Fred Hə yat və Fred Azad (Fə ra məz Bə ra zən ‐
deh) tə rə fin dən edil miş bu nə cib tə şəbb üs Aşıq Şa ki ri
öz ana yur dun da ta ma mi lə unu dul maq təhl ükə sin dən
xi las et di». 

Onu da de yim ki, Әmi nə xa nım Şa kir sə nə ti nin pə ‐
rəs tiş ka rı olub. Də fə lər lə Nar da ran da aşı ğın toy məcs lis ‐
lə rin də iş ti rak edib. Fi lar mo ni ya da apa rı cı iş lə yər kən Şa ‐
ki rin kon sert lə ri ni apa rıb. Aşıq Şa ki rə şe ir lər də qo şub:  

Mən in di nə de yim, Şa kir kim idi, 
O, fər yad qo pa ran sa rı sim idi. 
Ürək də çır pı nan şe ir ki miy di, 
Könül nəğ mə siy di Şa ki rin sə si. 
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«Mu si qi töhfə lə ri» əsə ri nin ən oxu naq lı bölmə lə rin ‐
dən bi ri «Nə lər ol mur bu dünya da» baş lıq lı his sə si dir.
Bu ra da müğən ni, ak tyor və bəs tə kar lar la bağ lı ma raq lı
ha di sə lər dən söz açı lır. On lar dan iki si ni bu ra da ve ri rik. 

Məş hur rus müğən ni si Fyodr Şal ya pin müğən ni
əmə yi ni asan iş sa yan adam lar haq qın da be lə de miş ‐
dir: «Bu cür adam lar bir də fə mə ni Mosk va da gəz dir ‐
miş bir fay ton çu nu xa tır la dır. O, mən dən so ruş du:
«A ğa, siz nə iş lə məş ğul su nuz? Ca vab ver dim ki, oxu ‐
yu ram. O, na ra zı lıq la ba şı nı bu la dı: – Bil mək is tə yi rəm
nə iş görürsünüz? Oxu ma ğı elə ha mı mız ba ca rı rıq». 

Bu, mə nim ya dı ma ye ni cə ya zı çı lı ğa baş la yan İsi
Mə lik za də ilə ata sı də mir çi Ab bas ara sın da olan söhbə ‐
ti xa tır la dır.  

Nə isə... Mət ləb dən uzaq laş ma yaq. 
Cə nu bi Ame ri ka da «O tel lo» pye si nə ta ma şa edən

bir şəxs Ya qo nun al çaq hə rə kət lə ri nə dözmə yib onu
güllə ilə vu rub öldürür. Qa til ta ma şa çı nı edam edir.
On la rın hər iki si ni bir mə zar da dəfn edir və qə bir da ‐
şın da ya zır lar: «Әn yax şı ak tyo ra və ən yax şı ta ma şa çı ‐
ya abi də». 

Әmi nə xa nım la söhbət edən də ada ma elə gə lir ki,
dünya nın ən xoş bəx ti odur dünya da. Onun apar dı ğı
təd qi qat lar, mil li də yər lə ri mi zin təb li ği yo lun da gördüyü
əvəz siz iş lər də bu nu de mə yə əsas ve rir. Bu nun la be lə,
keş mə keş li dünya mı zın keş mə keş lə ri on dan da yan
keç mə miş dir. Gözəl şa ir Nüsrət Kə sə mən li «Dörd di ‐
var ara sın da» ad lı al tı bənd lik şe i ri ni ona həsr edib:

Nə fə siy lə qız dı rar so yuq ge cə lə ri ni, 
Qa za nı bir nə fər lik, oca ğı bir nə fər lik. 
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Ay işı ğı ox şa yar oyaq ge cə lə ri ni, 
Üşüyər açıq qa lan qu ca ğı bir nə fər lik. 

Әmi nə Tun cay özü də li rik şa ir dir. Onun şe ir lə ri nə
Şə fi qə Axun do va, Әlək bər Ta ğı yev, To fiq Ba kı xa nov,
Ta mil la Məm məd za də ki mi gözəl bəs tə kar lar mu si qi
bəs tə lə miş lər. «A zər bay can gənc lə ri», «Bəl kə, gəl di»,
«Gözəl lik», «Xoş bəxt lik lə gülüm», «Se vir sən sə ümid
bəs lə», «Tə bəss üm» və s. za ma nın da se vi lən mah nı lar
sı ra sın da idi. 

Müəl li fin «Közə rən mə həb bət», «Da ğı lan dünyam»,
«Mən sur şe ir lər» ki tab la rı işıq üzü görüb. La kin Әmi ‐
nə xa nı mın «Mu si qi töhfə lə ri» bam baş qa dır. Acı lı‐ şi ‐
rin li xa ti rə lə ri ni zi və rəq lə mək, yad da şı nı zı tə zə lə mək
is tə yir si niz sə, ürək çır pın tı la rı nın, son suz mə həb bə tin
bəh rə si olan, rə van dil də ya zı lan bu ki ta bı oxu yun. 
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«Kİ TA Bİ‐ DӘ DӘ QOR QUD» 
EPO SU NUN YA ZI LI VӘ Şİ FA Hİ 

ӘDӘ BİY YA TI MIZ DA MÖVQE Yİ* 

«Ki ta bi‐ Də də Qor qud» elə bir əzə li ‐ə bə di abi də dir
ki, onun da ha möhkəm, da ha da vam lı, da ha möhtə ‐
şəm və hə mi şə ya şar ol ma sın da bir kər pic qo ya nın da,
min kər pic qo ya nın da əmə yi təq dir lə yad edil mə li dir.
Fi lo lo gi ya el mlə ri na mi zə di Ye ga nə İs ma yı lo va nın tə ‐
zə cə çap dan çıx mış çox ma raq lı və də rin el mi bi lik lər
eh ti va edən, ori ji nal «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» epo su şi fa ‐
hi, qə dim, or ta və müa sir Azər bay can ədə biy ya tın da»
ad lı mo noq ra fi ya sı nı, hər şey dən əv vəl, bu ba xım dan
də yər lən dir mək la zım dır. (Ba kı, Uni ver si tet nəş riy ya ‐
tı, 2013, 226 səh. ) Ki ta bın re dak to ru və rəy çi lə ri görkəm ‐
li ədə biy yatş ünas alim lə ri miz Q.Na ma zov, T.Mütəl li ‐
mov, T.Hüsey nov və M.İ ma nov dur. 

«Ki ta bi‐ Də də Qor qud» bi zim epik yad da şı mız,
düşüncə qay na ğı mız dır. Tükən məz bir xə zi nə dir,
qürur və fə xa rət ye ri miz dir. Әdə biy ya tı mı zın baş lan ‐
ğı cı dır.  

Bu ra da bir mə sə lə yə to xun ma ğı müna sib bil dik.
Bütün təd qi qat çı lar qeyd edir lər ki, «Ki ta bi‐ Də də Qor ‐
qud» elm alə mi nə 1815‐ci il dən bəl li ol muş dur. Mə lum ‐
dur ki, hə min il də al man ali mi H.F.Dits Drez den ki tab ‐
xa na sın da «Də də Qor qud» das tan la rı nı aş ka ra çı xar ‐
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mış, «Ba sa tın Tə pəgö zü öldürdüyü boy »u al man di li nə
çe vi rə rək çap et dir miş dir. 

Bi zə qa lır sa, bu ra da abi də nin dünya el mi nə bəl li ol ‐
ma sın dan söhbət ge dir. Әs lin də, epos Azər bay can da
xalq ara sın da, zi ya lı lar və qə ləm sa hib lə ri ara sın da mə ‐
lum olub. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, təd qi qat çı nın da
göstər di yi ki mi, aka de mik Hə mid Aras lı XV əsr Azər ‐
bay can şa i ri Әta i nin «Ley li və Məc nun» po e ma sın da
«Də də Qor qud» mo tiv lə ri» ad lı mə qa lə sin də (bax: «Ki ‐
ta bi‐ Də də Qor qud» (mə qa lə lər top lu su). Ba kı, «Elm», 1999,
s. 75‐82) göstə rir ki, Әta i nin əsə ri Qor qud Ata nın müqəd ‐
dəs övli ya, bir el bi li ci si ki mi türk dünya sın da ge niş
nüfu zu nu əks et di rir. Mə qa lə nin 77‐78‐ci sə hi fə lə rin də
Әta i nin Də də Qor qu da it haf et di yi şe ir lər yer alır. Bir
bən di oxu cu la ra təq dim edi rəm: 

Də də Qor qud söylə di ki, düşmə nin 
Ölüsü ölsə se vin mək kim sə nin 
Ni şə kim bu cümlə baş lar dan ke çər, 
Cümlə aləm həm bu şər bət dən içər. 

Azər bay can şi fa hi xalq ədə biy ya tı nın ya zı ya
köçürülən ən qə dim abi də si, folk lo ru mu zun zir və si,
ö lməz sə nət abi də si «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» ba rə də çox ‐
say lı təd qi qat lar apa rıl mış, bu möhtə şəm abi də dünya ‐
nın bir çox dil lə ri nə tərc ümə edil miş dir. 

Bu ölməz abi də nin təd qi qi nə Azər bay can da ke çən əs ‐
rin əv vəl lə rin dən Әmin Abid lə (Ә min Mütəl lib oğ lu Әh ‐
mə dov) baş lan mış, epo sa bir çox mo noq ra fi ya lar, dis ser ‐
ta si ya lar həsr olun muş və in di nin özündə be lə təd qi qat ‐
lar da vam et di ri lir. Ona görə ki, bu əvəz siz abi də şi fa hi
və ya zı lı ədə biy ya tı mı zın tükən məz ener ji mən bə yi dir.  
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Hə qi qə tən də, «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» epo su na han sı
cə hət dən ya naş san, ora da is tə ni lən qə dər təd qi qa ta eh ‐
ti yac du yu lan mə sə lə lər var dır. La kin əv vəl lər təd qi qat ‐
lar abi də nin özü ilə bağ lı apa rı lır dı. Do sent Ye ga nə İs ‐
ma yı lo va nın mo noq ra fi ya sın da ilk də fə ola raq «Ki ta bi‐
 Də də Qor qud »un mil li düşüncə mi zə, elə cə də mil li ədə ‐
bi düşüncə mi zə tə si ri prob le mi qo yu lur və həl li ni ta pır. 

Mo noq ra fi ya gi riş, üç fə sil və təd qi qat çı nın is ti nad
et di yi, bəh rə lən di yi mə xəz lə rin göstə ri ci sin dən iba rət ‐
dir. Gi riş də mövzu nun ak tu al lı ğı, məq səd və və zi fə lə ‐
ri , el mi ye ni li yi və s. nə zər dən ke çi ri lir. Әsə rin eti raf
edim ki, çox əha tə li gi ri şi və təd qi qat işi özü o qə dər
axı cı dil lə, fi kir zən gin li yi ilə ya zı lıb ki, oxu yan da öz fi ‐
kir lə ri mi top la maq da çə tin lik çək dim. Sözlə ri min sə ‐
mi mi li yi na mi nə mo noq ra fi ya dan bir ‐i ki cümlə ni oxu ‐
cu la rın nə zə ri nə çat dır ma ğı müna sib bil dim: 

– «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» Azər bay can ta ri xi nin bütün
keş mə keş lə ri ni özündə ini kas et di rə rək onun ay rıl maz,
qop maz par ça sı ol muş və bi zim lə bir gə mil li müstə qil ‐
li yə qo vuş muş dur». 

– «Da ha son ra abi də «bə ra ət» qa zan dı və ye ni dən
el mi və ədə bi fi kir dövriy yə si nə da xil edil di». 

Açı ğı nı de yim ki, bu qiy mət li fi kir dən son ra təd qi ‐
qat çı nın nə de yə cə yi mə ni düşündürürdü. Hey ra ne di ci
bir qə na ət lə üzləş dim: 

– «Mil li düşüncə nin bütün sa hə lə rin dən da ha çox
ədə biy yat da coş qun «Də də Qor qud» dövrü baş la dı.
San ki mil li ədə bi düşüncə də bir «Də də Qor qud» yan ğı ‐
sı var imiş». 

Bütün bun lar mövzu ya, da ha doğ ru su, Ana ki ta bı mız
«Də də Qor qu d»a olan də rin mə həb bət dən qay naq la nır. 
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Mo noq ra fi ya nın «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» mövzu la rı
şi fa hi, qə dim və or ta əs rlər ədə biy ya tın da» ad la nan
1‐ci fəs lin də folk lor və ya zı lı ədə biy yat as pek ti, «Ki ta ‐
bi‐ Də də Qor qud» Azər bay can ədə bi düşüncə si nin mər ‐
hə lə si və qay na ğı ki mi, abi də nin Azər bay can şi fa hi
xalq ədə bi düşüncə ta ri xi nə tə si ri prob lem lə ri təd qi qa ‐
ta cəlb olu nur. 

Mə lum dur ki, mil li‐ mə nə vi və ədə bi düşüncə sis te ‐
mi üç la yı əha tə edir: sak ral‐ mi fo lo ji la yı, mə nə vi ‐əx la qi
la yı və so si al‐ mə də ni la yı. Hər üç düşüncə la yı öz
mövcud lu ğu nu ta ri xi abi də lər də qo ru yub sax la mış dır.
Bu abi də lə rin il ki ni «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» dur. Bütün
düşüncə sis tem lə ri, o cümlə dən də təd qi qat çı nın ilk də ‐
fə ola raq araş dır ma ya cəlb et di yi mil li ədə bi düşüncə
prob le mi əsə rin 1‐ci fəs li nin 2‐ci və 3‐cü ya rım fə sil lə rin ‐
də «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» epo su mil li ədə bi düşüncə ‐
nin il kin mər hə lə lə ri ki mi və «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» və
mil li ədə bi düşüncə nin in ki şaf ta ri xi» bölmə lə rin də öz
ək si ni tap mış dır. 

De yi lən lər təd qi qat çı nın «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un
də rin tə sir göstər di yi «Әh məd Ha ra mı», «Vər qa və
Gülşa», «Qur ba ni», «Ta hir və Zöhrə», «Ab bas və Gülgəz»,
«Şah İs ma yıl və Güllüzar», «Ko roğ lu» və baş qa mə həb ‐
bət və qəh rə man lıq das tan la rı nın, elə cə də Ni za mi dən
baş la mış ya zı lı ədə biy ya tı mı zın təh li li nə ti cə sin də gəl ‐
di yi qə na ət lər dir. 

«Də də Qor qud» epo sun da kı «ölüm xo fu, ölümdən
qaç ma», «övlad sız lıq», «xə ya nət», «ölməz lik qa zan maq
ar zu su», «gənc lə rə igid lik adı ve ril mə si mə ra si mi»,
«nə sil tər bi yə si» və s. mo tiv lər, ox şar lıq lar das tan la rı ‐
mız da da özünü göstə rir. 
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Mə lum dur ki, «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un bütün boy ‐
la rı də rin fəl sə fi fi kir ifa də edən: 

Ha nı de di yim bəy ərən lər, 
Dünya mə nim de yən lər. 
Әcəl al dı, yer giz lə di, 
Fa ni dünya ki mə qal dı.  

– mis ra la rı ilə bi tir. Das tan la rı mız da da «du vaq qap ‐
ma» ad la nan bölmə ib rət li mis ra lar la bi tir. 

Mo noq ra fi ya nın «Də də Qor qud» və XX əsr Azər ‐
bay can nəs ri» ad la nan II fəs lin dən göründüyü ki mi,
«Ki ta bi‐ Də də Qor qud» Azər bay can da dönə‐d önə çap
olu nan dan son ra onun mo tiv lə ri ədə bi‐ bə dii ener ji qay ‐
na ğı ki mi müa sir Azər bay can ədə biy ya tı na ye ni və
rən ga rəng mövzu lar və ov qat gə tir miş dir. Tə sir o qə ‐
dər güclü ol muş dur ki, mövzu lar öz tə cəss ümünü həm
epik, həm li rik, həm də dra ma tik növlər də və janr lar da
tap mış dır. II fəs lin «Müa sir nəsr də «Də də Qor qud»
mo tiv lə ri nin baş lan ğı cı: «mil li‐ mə nə vi is ti qa mət» ad ‐
la nan his sə sin də M.Rza qu lu za də nin «Də li Ozan», «El
gücü» po vest lə ri, yed di he ka yə si və Әh mə da ğa Mu ‐
ğan lı nın «Məc li sə Də də Qor qud gəl di», «Qor qud Də ‐
də nin öyüdü», «Şəh ri yar əf sa nə si» po ves ti, «İ ti ril miş
das tan lar» ro man‐ po ves ti «Də də Qor qud »un işı ğın da
təd qi qa ta cəlb edil miş dir.  

Onu da de yək ki, ya zı lı ədə biy ya tı mız da «Ki ta bi‐
 Də də Qor qud» mo tiv lə ri in di yə dək ay rı ca təd qi qat
mövzu su na çev ril mə miş di.  

Təd qi qa ta cəlb olu nan 3‐cü ədi bi miz Anar dır. Ana rın
«Ki ta bi‐ Də də Qor qud» la bağ lı ya ra dı cı lı ğı, sözün hə qi qi
mə na sın da, bir ha di sə dir. Yax şı ya dım da dır, 1985‐ci il də
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çap olu nan «Də də Qor qud dünya sı» ic ti mai mühit də ne ‐
cə tə sir bu rax dı, bom ba ki mi part la dı. Tə sadü fi de yil dir
ki, ümum mil li li de ri miz Hey dər Әli yev Ana rın bu sa hə ‐
də ki (əs lin də, də fə lər lə baş qa sa hə lər də də) xid mət lə ri ni
yüksək qiy mət lən dir miş dir: «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» Azər ‐
bay can ic ti ma iy yə ti, kütlə, xalq üçün ta nın ma lı dır. Mən
bu ba xım dan Ana rın xid mət lə ri ni xüsu si qeyd et mək is ‐
tə yi rəm.  Mə nə be lə gə lir ki, biz bu gün, müəy yən za man
ke çən dən son ra Ana rın bu sa hə də ki ax ta rış la rı na, xid ‐
mət lə ri nə da ha yüksək qiy mət ver mə li yik». 

Mo noq ra fi ya nın bu fəs lin də ədə biy yatş ünas alim
Ye ga nə İs ma yı lo va nın görkəm li ya zı çı mı zın ya ra dı cı lı ‐
ğı na ver di yi əsl qiy mət mə ni qa ne et di: «A na rın ya ra ‐
dı cı lı ğı mil li ədə biy ya tı mı zın xüsu si sə hi fə si ol du ğu
ki mi, «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» epo su da Anar ya ra dı cı lı ‐
ğı nın xüsu si sə hi fə si dir».  

Mo noq ra fi ya da Ana rın ya ra dı cı lı ğı na ge niş yer ve ‐
ri lib (səh. 72‐92). 

Təd qi qat çı Kamal Ab dul la ya ra dı cı lı ğı na da ge niş
yer ayı rıb və «Də də Qor qud» la bağ lı görkəm li ya zı çı
və ali min ya ra dı cı lı ğı nı yüksək qiy mət lən di rib (bax:
s. 93‐109). O, ya zı çı nın əsər lə rin dən böyük mə həb bət lə
söz aça raq təh lil edib. Xüsu si vur ğu la yıb ki, ədib ‐a li ‐
min bə dii və el mi əsər lə ri Azər bay can bə di i ‐el mi mühi ‐
tin də heç kə sin ya ra dı cı lı ğı na bən zə mə yən ori ji nal ha ‐
di sə dir. O, «Ya rım çıq əl yaz ma» üzə rin də da ya na raq
ya zır: «Bir dən‐ bi rə or ta ya «Ya rım çıq əl yaz ma» çıx dı:
mo tiv köhnə – «Ki ta bi‐ Də də Qor qud», bə dii yo zum
an la şıl maz də rə cə də ye ni».  

Bu bölüm Də də Qor qud la bağ lı Anar və K.Ab dul la ‐
nın həm ədə bi, həm də el mi ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nub. 
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«Də də‐ Qor qud» epo su post mo der nist za man
düşüncə sin də» ad la nan üçüncü ya rım fə sil də təd qi qat ‐
çı nın gəl di yi nə ti cə diq qə ti çə kir: 

«Ma hiy yət cə hər cür ənə nə ni in kar edən, onu da ğı ‐
dan post mo der nizm bir sı ra gənc ya zar lar və ədə biy ‐
yatş ünas lar tə rə fin dən qə bul olun sa da, baş dan‐ ba şa
ənə nə vi də yər lər lə ya şa yan Azər bay can ədə bi düşüncə ‐
si bütövlükdə post mo der niz mi qə bul et mir (səh. 108). 

Təd qi qat çı əsər lə ri sə riş tə li ədə biy yatş ünas ki mi təh ‐
lil edir və göstə rir ki, mil li ide ya lar «Ki ta bi‐ Də də Qor ‐
qud» das tan la rı nın ca nın da, ru hun da ya şa maq la müa sir
ədə biy ya tı mı za das ta nın özündən gə lir. Hə min ide ya lar
öncə M.Rza qu lu za də, da ha son ra Әh mə da ğa Mu ğan lı
nəs rin də «mə nə vi is ti qa mət», Anar nəs rin də isə «mil li
özünütəs diq is ti qa mə ti» ki mi tə zahür edir. Ka mal Ab ‐
dul la nın ya ra dı cı lı ğın da «Də də Qor qud» mo tiv lə ri nin
ta ma mi lə ye ni və ori ji nal «yo zum is ti qa mə ti» ya ra nır. 

Araş dı rı cı təd qi qa ta cəlb et di yi əsər lə ri təh lil et dik ‐
dən son ra doğ ru qə na ə tə gə lir: «Müa sir Azər bay can
ədə biy ya tın da epik növün in ki şa fı han sı mər hə lə dən
ke çib sə‐ keç sin, da im «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un po ten ‐
si ya sı ilə qi da lan mış dır. 

III fə sil çağ daş Azər bay can po e zi ya sı və dra ma tur ‐
gi ya sın da «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» ide ya la rı» ad la nır.
Təd qi qat çı doğ ru ola raq eti raf edir ki, ma te ri al o qə dər
çox dur ki, ha mı sı nı əha tə et mək, hər bi ri nin üzə rin də
xüsu si da yan maq im kan xa ri cin də dir. Bu nun la be lə,
de mə li yəm ki, araş dı rı cı təd qi qa tın məq səd və və zi fə ‐
lə ri ni doğ ru dərk edə rək inan dı rı cı qə na ə tə gəl miş dir.
Hə qi qə tən də, «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» epo su nun müa ‐
sir Azər bay can po e zi ya sı na tə si ri onun ide ya tükən ‐
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məz li yin dən irə li gə lir. Müəl lif B.Va hab za də, N.Xəz ri,
Sə hənd, A.Ab dul la za də, N.Kə sə mən li, Z.Ya qub, V.As ‐
lan və baş qa şa ir lə rin Də də Qor qud ru hun da ya zıl mış
po e ma la rı nı, elə cə də baş qa şa ir lə rin mövzu ilə bağ lı
şe ir lə ri ni təd qi qa ta cəlb et miş dir. 

Ma raq lı dır ki, da hi Sə məd Vur ğun «Ki ta bi‐ Də də
Qor qud »un kəs kin bas qı la ra mə ruz qal dı ğı bir za man ‐
da çə kin mə dən şa ir fəh mi ilə «Də də Qor qud »un işıq lı
gə lə cə yi ni görüb, «Gə lə cə yin toy bay ra mı» şe i rin də
onu tə rənn üm et miş dir. 

Də də Qor qud de di yi miz min bir yaş lı bir ozan da,  
Qo ca vax tı öz sa zı nı si nə si nə ba sa caq dır.  
Bütün xalq lar və tay fa lar ona qu laq asa caq dır.  

I II fə sil də «Də də Qor qud» ide ya la rı nın müa sir Azər ‐
bay can dra ma tur gi ya sı nın in ki şa fın da kı ye ri və ro lu
gündə mə gə ti ri lir. Bu fə sil də Ә. Də mir çi za də nin «Də də
Qor qud» lib ret to su, «Qa ra ca ço ban», Abay Dağ lı nın
«Də də Qor qud» pyes lə rin dən, elə cə də B.Va hab za də ‐
nin «Özümüzü kə sən qı lınc» pye sin dən və on la rın mil ‐
li bir lik və mil li vəh dət ide ya la rı nı tə rənn üm et di yin ‐
dən da nı şı lır. Nə bi Xəz ri nin «Tor pa ğa san cı lan qı lınc»
və «Bur la Xa tun» pyes lə rin də «Və tən – ana» mo ti vi ön
pla na çə ki lir. K.Ab dul la nın «Ca sus» və «Bey rə yin ta le ‐
yi» pyes lə rin də «Də də Qor qud» mo tiv lə ri nin psi xo lo ji
yöndən yo zu mu qa bar dı lır. 

Mo noq ra fi ya da, elə cə də «Ki ta bi‐ Də də Qor qud»
das tan la rı əsa sın da ha zır lan mış ta ma şa lar təd qi qat
süzgə cin dən ke çi ri lir. «Mən Də də Qor qud», «Oğul»,
«Xa tun» və K.Ab dul la nın «U nut ma ğa kim sə yox», «Ca ‐
sus» pyes lə ri nin səh nə hə ya tı araş dı rı lır.  
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Araş dı rı cı abi də ilə bağ lı təd qi qat lar la, mə xəz lər lə,
bə dii ədə biy yat la ya xın dan ta nış ol muş, ən ki çik ya zı ‐
la ra qə dər oxu muş, öz müna si bə ti ni bil dir miş, bütün
gə rək li əsər lə ri təd qi qa ta cəlb et miş dir.  

Bu nun la be lə, İ. Şıx lı nın «Də li Kür», İ. Hüsey no vun
«Saz», «Tütək sə si», Y.Sə mə doğ lu nun «Qətl günü»,
M.Süley man lı nın «Köç» ki mi «Də də Qor qud» la səs lə ‐
şən, ic ti mai hə ya tı mız da böyük rol oy na yan əsər lə ri ‐
nin tə dqi qa ta cəlb olun ma ma sı tə əss üf do ğu rur. 

Və nə ha yət, qə na ə tim bu dur ki, təd qi qat çı bu ma ‐
raq lı əsə rin də Azər bay can xal qı nın dünya, za man, in ‐
san, dövlət, or du, qəh rə man lıq, ənə nə və s. haq qın da
ya zıl mış qa nun lar, düşüncə lər, ba xış lar məc mu ə si olan,
et nik şüu run göstə ri ci si ki mi onun sə viy yə si ni, sə ciy ‐
yə vi xüsu siy yət lə ri ni, mil lə tin mil li kim li yi ni açıq la ‐
yan, bit kin və sis tem li abi də – «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un
qə dim Azər bay can şi fa hi və ya zı lı ədə biy ya tı na də rin
tə si ri ni in ka ro lun maz fakt lar la is bat la mış, or ta ya gə ‐
rək li bir əsər qoy muş dur.  

Mo noq ra fi ya nı oxu yub ba şa ça tan da bir ra hat lıq
tap dım. Dərk et dim ki, sı ra la rı mı za ədə biy ya tı mı zı,
ədə biy yatş ünas lıq və folk lorş ünas lıq el mi mi zi də rin ‐
dən se vən və yax şı bi lən bir alim qo şu lur.  
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ӘDӘ Bİ ES TA FET LӘR DӘ 
YA ŞA NAN ÖMÜR *

Bə zən həm kar la rım ya rı za ra fat, ya rı ger çək de yir ‐
lər ki, ya zı la rım da tə ri fə çox yer ve ri rəm. Bəl kə də, on ‐
lar haq lı dır lar. An caq is tər bə di i, is tər sə də el mi ol sun,
də yər li bir əsər oxu yan da, bəl kə də, müəl lif dən da ha
çox se vi nir, ürə yim dən ke çən lə ri sə mi miy yət lə və rə qə
köçürürəm. Elə cə də ürə yi hə yat və ya ra dı cı lıq eş qi ilə
döyünən in san la ra qib tə edi rəm. On lar dan nümu nə
götürürəm. Hə ya tın mə na sı nı da ha yax şı dərk edi rəm.
Nümu nə götürdüyüm in san lar dan bi ri də ya şı dox sa nı
haq la ma ğa az qa lan ədə biy yatş ünas alim, el mi fə a liy yə ‐
ti ilə nümu nə mək tə bi nə çev ri lən pro fes sor Ya vuz Axund ‐
lu dur. Bu yo rul maz ali min son il lər də ki el mi fə a liy yə ti
hey rə ta miz dir. Tək cə XXI əs rin əv və lin dən bu günə ki ‐
mi ya zıl mış və çap olun muş əsər lə ri nə nə zər sal maq ki ‐
fa yət dir ki, sözlə rim də ki sə mi miy yət an la şıl sın. «Ә də bi
yad daş dan sə hi fə lər» (2002), «Ә lim də dir hə lə qə ləm»
(2003), «A zər bay can ta ri xi ro ma nı: mər hə lə lər, prob ‐
lem lər» (2005), «Məm məd Sə id Or du ba di» (2012) mo ‐
noq ra fi ya la rı və aka de mik İsa Hə bib bəy li nin re dak tə si
ilə ye ni cə çap dan çıxmış «Ә də bi es ta fet» («A di loğ lu»,
2013, 560 səh.) ki ta bı de yi lən lə rə da yaq olur.  

Bu əsər lər də ədə biy ya tı mı za, ədə biy yatş ünas lıq el ‐
mi mi zi ya ra dan la ra, qə ləm sa hib lə ri nə də rin mə həb bət
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qır mı zı xətt ki mi ke çir. Bu yaş da be lə təd qi qat lar apar ‐
maq, uğur qa zan maq əsl fə da kar lıq dır – de səm, ya nıl ‐
ma ram. Qo ca man ədə biy yatş üna sı mız bu gə rək li fə a ‐
liy yə ti ilə nə in ki gənc lə rə, elə cə də yaş lı ədə biy yat  ş ü ‐
nas lar nəs li nə bir nümu nə dir. 

Təd qi qat çı nın 2012‐ci il də işıq üzü görən, 384 sə hi ‐
fə ni əha tə edən böyük həcm li «Məm məd Sə id Or du ba ‐
di» mo noq ra fi ya sın da görkəm li ya zı çı nın dövrü, mühi ‐
ti və hə ya tı, bə dii ya ra dı cı lı ğı: po e zi ya ya ra dı cı lı ğı, fel ‐
ye ton la rı, dram ya ra dı cı lı ğı, el mi‐ pub li sis tik mə qa lə lə ‐
ri, he ka yə lə ri, «İ ki ço cu ğun Av ro pa ya sə ya hə ti», «Qan ‐
lı sə nə lər» və s. əsər lə ri təd qiq edil miş, ya zı çı nın hə yat
və ya ra dı cı lı ğın da qa ran lıq qa lan mə qam lar ba rə də ilk
də fə söz açıl mış dır. Ki ta ba «A zər bay can ta ri xi ro man
mək tə bi nin ba ni si» ad lı önsöz ya zan aka de mik İsa Hə ‐
bib bəy li haq lı ola raq Or du ba di ni ədə biy ya tı mı zın nə ‐
hən gi ad lan dır mış dır. Bu də yər li mo noq ra fi ya nın işıq
üzü görmə sin də mə nə vi və mad di dəs tə yi ni əsir gə mə ‐
yən İsa müəl li min özü də ya zı çı ilə bağ lı təd qi qat lar
apar mış, ədi bə ma raq lı mə qa lə lər həsr et miş, in di yə
qə dər çap olun ma yan əsər lə ri ni dərc et dir miş dir. 

«Məm məd Sə id Or du ba di» mo noq ra fi ya sı ilə əla ‐
qə li «Ko ri fey ya zı çı haq qın da bən zər siz əsər» ad lı mə ‐
qa lə ilə çı xış et di yi mi zə görə («525‐ci qə zet», 3.XI.1 2)
bu ya zı mız da, əsa sən, pro fes sor Y.A xund lu nun son üç
il də yaz dı ğı el mi və el mi‐ pub li sis tik mə qa lə lə rin dən
bəhs edə cə yik.  

M.F.A xund za də dən, Hə sən bəy Zər da bi dən, Mə həm ‐
məd Şah tax tı dan, Әli bəy Hüseyn za də dən, Әziz Şə rif ‐
dən, Ab bas Za ma nov dan baş la mış çağ daş ya zar la rı mı za
və ədə biy yatş ünas la rı mı za qə dər alim lə rə həsr olun muş
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bu mə qa lə lə rin hər bi ri 15‐25 sə hi fə ni əha tə edir. On lar
el mi fi kir lər lə, fakt lar la zən gin bit kin əsər lər dir.  

Heç şübhə yox dur ki, «Ә də bi es ta fet »in be lə ma raq ‐
lı və ka mil sə nət əsə ri ki mi mey da na gəl mə sin də öm‐
rünün 65 il dən ço xu nu ədə biy ya tı mı za, onun təd qi qi ‐
nə həsr edən qo ca man ali min el mi və hə yat təcr übə si
böyük rol oy na mış dır. Ay dın mə sə lə dir ki, ki çik bir
ya zı da təd qi qat çı nın də yər li əsə rin də söz aç dı ğı şəx ‐
siy yət lər və on la rın ya ra dı cı lı ğı ba rə də müfəs səl da nış ‐
maq im kan xa ri cin də dir.  

Qeyd et mək la zım dır ki, təd qi qat çı müstə qil li yi mi zin
ver di yi im kan lar dan bəh rə lə nə rək ədə bi pro se sə, ədə ‐
biy yatş ünas lıq prob lem lə ri nə ye ni bu caq dan bax mış, or ‐
ta ya gə rək li əsər lər qoy muş dur. Müəl lif Azər bay can re a ‐
list ədə biy ya tı nın ba ni si M.F.A xund za də dən söz açar ‐
kən bütün qə ləm sa hib lə ri ni onun da vam çı la rı ad lan dı ‐
rır və xüsu si vur ğu la yır ki, M.F.A xund za də in di nin
özündə be lə çox la rı na nümu nə ola caq bir şəx siy yət dir.
Alim M.F.A xund za də nin Azər bay can di li və əlif ba sı uğ ‐
run da apa rdı ğı müba ri zə dən bəhs edir. Can lı xalq di li nə
M.F.A xund za də nin ver di yi önəm dən da nı şır. Doğ ru ‐
dan da, Axund za də nin dil mə də niy yə ti, xüsu sən də
can lı da nı şıq di li ilə bağ lı xid mət lə ri böyükdür. Al man
mütə fək ki ri Leyb ni sin dil mə də niy yə ti ba rə də fi kir lə ri
M.F.A xund za də nin fi kir lə ri ilə ne cə də səs lə şir: «Mə nə
mü kəm məl dil ve rin, si zə mükəm məl mə də niy yət ve rim». 

Pro fes sor Y.A xund lu böyük mütə fək kir Axund za də ‐
nin dil mə də niy yə ti nə, əlif ba ya, sə nə tə, sə nət ka ra, ədə ‐
biy ya ta da ir fi kir lə ri nin və müla hi zə lə ri nin bu gün də
ak tu al ol du ğu nu xüsu si vur ğu la yır, ya zı çı nın fi kir lə ri ‐
nin hə mi şə ya şar ol ma sı nı onun da hi li yi ilə əla qə lən di rir. 
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Ma raq lı dır ki, təd qi qat çı Hə sən bəy Zər da bi yə həsr
et di yi mə qa lə sin də A. Ba kı xa nov, Mir zə Şə fi Va zeh, İs ‐
ma yıl bəy Qut qa şın lı, M.F.A xund za də ki mi böyük şəx ‐
siy yət lə rin ya ra dı cı lı ğı na ge niş yer ve rir. İlk ba xış da yer ‐
siz görünsə də, müəl lif mət lə bə ke çən də hər şey ay dın
olur: «Bu mühit Zər da bi ya ra dı cı lı ğı üçün əsl mək təb
idi. Bütün bun lar Hə sən bəy Zər da bi nin dünyagö ‐
rüşünün for ma laş ma sın da müstəs na rol oy na yan ilk
qay naq lar idi». 

Hə sən bəy Zər da bi də M.F.A xund za də ki mi sa də
hə yat sürmüş, ölüm ərə fə si bu günümüz üçün də örnək
ola caq və siy yət et miş dir: «Siz dən xa hiş edi rəm: tən tə ‐
nə li dəfn mə ra si mi düzəlt mə yin, mə ni çox sa də dəfn
edin. Dəfn üçün xərc lən mə si la zım gə lən və sa i ti müsəl ‐
man lar ara sın da sa vad ya yan cə miy yə tə ve rin. Bu, mə ‐
nim ba şı bə la lar çək miş xal qım üçün da ha fay da lı olar». 

Kaş böyük ma a rif çi nin bu sözlə ri ni yas mə ra sim lə ri
ke çi ri lən yer lər də böyük hərf lər lə ya zıb asay dı lar. Bəl ‐
kə dəb də bə li və tən tə nə li yas mə ra si mi ke çi rən lər is ‐
raf çı lı ğa yol ver məz, baş qa la rın dan fərq lən mə yə can
at maz dı lar. 

Təd qi qat çı nın dünya sı nı də yiş miş görkəm li alim lə ‐
ri miz Әziz Şə rif, Ab bas Za ma nov, Məm məd Cə fər Cə ‐
fə rov, Bə kir Nə bi yev, Әzi zə Cə fər za də, Yu sif Se yi dov,
şa ir lər dən İs lam Sə fər li, Xə lil Rza Ulutü rk, Ba laş Azə ‐
roğ lu və baş qa la rı ba rə də ya zı la rı nı oxu duq ca ürə yim
bu nu ra ni ağ saq qa la min nət dar lıq his si ilə döyünürdü.
Dünya nın keş mə keş lə ri, xa ti rə lər mə ni öz dünyam dan
qo pa rır dı. Axı Ya vuz müəl li min söhbət aç dı ğı bu də ‐
yər li in san la rın ha mı sı nı şəx sən ta nı yır dım. Ab bas Za ‐
ma nov, Bə kir Nə bi yev, Әzi zə Cə fər za də ilə dost luq
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edir dim. Ömrün yar paqt ökən ça ğı o qə dər də ürə ka ‐
çan de yil miş. İl lər lə dost luq et di yin in san la rın, xüsu ‐
sən də tə lə bə lik dost la rı nın it ki si ada ma ra hat lıq ver ‐
mir. Pro fes so run «A ğır it ki» mə qa lə sin də ol du ğu ki mi:
«Mən çox dan üzə rin də iş lə di yim «Ә də bi es ta fet» sil si ‐
lə sin dən prof.  Qə zən fər Pa şa yev haq qın da mə qa lə mi
mar tın 14‐də ta mam la yıb, sa bah dan Bə kir Nə bi ye və
həsr et mək is tə di yim mə qa lə ni ya za caq dım. Sən say dı ‐
ğı nı say, gör fə lək nə lər sa yır. .. 

Ge cə Bə kir müəl li min və fa tı xə bə ri mə ni sar sıt dı.
Çünki ölüm Bə kir müəl li mə ya raş mır dı. Hə rə kə ti, ye ri ‐
şi, da nı şı ğı, fə a liy yə ti onun hə lə uzun il lər ya şa ya ca ğı na
inam ya rat mış dı. Ona görə də mən bir ne çə gün özümə
gə lə bil mə dim. La kin ta le yin hökmü ilə ba rış maq dan
baş qa yol yox dur. .. Bə kir müəl lim mə nim tə lə bə lik il lə ‐
rin dən dos tum idi. Tə lə bə lik dos tu nu isə heç cür yad ‐
dan çı xar maq ol mur. .. Bə kir müəl li mə uzun ömür, can ‐
sağ lı ğı ar zu la rı mı «Al lah rəh mət elə sin» sözlə ri ilə əvəz
et mə li ol dum». 

Ya vuz müəl li min az qa la unu dul ma ğa üz qo yan,
və tən uğ run da şə hid olan Və li Məm mə dov ki mi zi ya ‐
lı lar haq qın da ya zı la rı örnək dir. Unut saq unu du la rıq
de yil mi bu ya naş ma nın fəl sə fə si?! 

Nə giz lə dim, in di az ‐az alim lə ri miz ta pı lar ki, dünya ‐
sı nı də yiş miş ya zar və tə dqi qat çı la rı mı za be lə eh ti ram la
əsər lər həsr et sin və bu eh ti ra mı mə nə vi borc he sab et sin. 

Son də rə cə qiy mət li «Ә də bi es ta fet» əsə ri rən ga ‐
rəng mövzu la rı əha tə et di yin dən ma raq la oxu nur. Әsər ‐
də diq qə ti mi çə kən cə hət lər dən bi ri də təd qi qat çı nın
is tər klas sik, is tər sə də çağ daş ədə biy ya tı mı zı ya ra dan
və araş dı ran la ra ey ni mə həb bət lə ya naş ma sı ol du. Mə ‐
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lum ol du ki, qo ca man ədə biy yatş ünas çağ daş ədə biy ‐
ya tı mı zı çox cid di şə kil də iz lə yir, təd qi qat la rın da mil ‐
li‐ mə nə vi və ənənə vi də yər lər dən bəh rə lə nən ya zı çı və
şa ir lə rin ya ra dı cı lı ğı na ge niş yer ve rir. Xalq ya zı çı la rı
Anar və El çi nin, Xalq şa ir lə ri Nə ri man Hə sən za də və
Zə lim xan Ya qu bun, ta nın mış na sir El çin Hüseyn bəy li ‐
nin ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nan mə qa lə lər de yi lən lə ri
təs diq lə yir. Alim ədə bi pro se si də ey ni cid diy yət lə iz lə ‐
yir və bu yaş da da ədə bi pro se sin fə al iş ti rak çı sı na çev ‐
ri lir. Onun görkəm li alim lə ri miz İsa Hə bib bəy li, Ni za mi
Cə fə rov, Әl yar Sə fər li, Tey mur Әh mə dov, Hi ma lay Qa ‐
sı mov, Mux tar İma nov, Kam ran Әli yev, Va qif Yu sif li,
Asif Rüstəm li, Cə lal Qa sı mov, Әrəstü Hə bib bəy li, Hüseyn
Hə şim li və bu sə tir lə rin müəl li fi nin ya ra dı cı lı ğı haq qın ‐
da ya zı la rı deyi lən lə rə ay dın lıq gə ti rir. 

Pro fes sor Ya vuz Axund lu nun «Ә də bi es ta fet »i ni bə ‐
zə yən, hər bi ri bit kin əsər olan, fakt lar la zən gin, san ‐
bal lı mə qa lə lə ri ni məm nun luq və is tək lə oxu yub yaz ‐
dı ğım mə qa lə ni ça pa ha zır la yar kən se vin ci mə sə bəb
olan ma raq lı mə lu mat əl də et dim. «Kre do» qə ze tin də
(18.01.14) fi lo lo gi ya üzrə el mlər dok to ru Hüseyn Hə ‐
şim li və Әli Yu si fo vun «Nax çı van da ye ni üçcild lik»
mə qa lə si ni oxu dum. Ma raq lı mə qa lə dən mə lum ol du
ki, böyük dövlət çi lik ənə nə lə ri və el mi po ten si a lı olan
bu di yar da ya şa yan, ədə biy yat dan ilk dok tor luq dis ‐
ser ta si ya sı müda fiə edən pro fes sor Ya vuz Axund lu ‐
nun Nax çı van MR Ali So ve ti nin səd ri Va sif Ta lı bo vun
sə rən ca mı na əsa sən üç cild dən iba rət «Se çil miş əsər lə ‐
ri» çap olu nub. Aka de mik İsa Hə bib bəy li se vim li müəl ‐
li min üçcild li yi nə ürə ka çıq lı ğı ilə önsöz yaz mış dır. İsa
müəl lim fəxr lə qeyd edir ki, ke çən əs rin 60‐cı il lə rin ‐
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dən Nax çı van da təh sil alan dil çi və ədə biy yat çı tə lə bə ‐
lər pro fes sor Ya vuz Axund lu nun sin fin dən keç miş dir.  

Müəl li mi nin zəh mə ti nə la yiq li qiy mət ve rən aka de ‐
mik bu nun la ki fa yət lən mir. Xüsu si vur ğu la yır ki, yaş
həd di nə bax ma ya raq, son iyir mi il də müda fiə olu nan
na mi zəd lik və dok tor luq dis ser ta si ya la rın da, nəşr edil ‐
miş mo noq ra fik təd qi qat lar da el mi rəh bər, rəs mi op ‐
po nent, rəy çi, re dak tor ki mi Ya vuz Axund lu nun adı və
im za sı var dır.  

Açı ğı nı de yim ki, bu yaş da be lə tə mən na sız işi yal nız
və yal nız ədə biy ya tı mı zı, ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zi
də rin dən se vən, onun la ya şa yan fə da kar alim edə bi lər ‐
di. Bu, ədə biy ya tı mı zın ağ saq qa lı Ya vuz Axund lu dur. 

Bu ra da Ya vuz müəl li min ya şı na müna sib bir mə sə ‐
lə dən də söz aç maq ye ri nə düşər di. Uzunö mürlülər lə
məş ğul olan dünya alim lə ri – ge ron to loq lar 1963‐cü il ‐
də Ki yev də ke çi ri lən konq res də be lə qə ra ra gə lib lər ki,
60‐74 yaş ara sın da olan adam la ra «a hıl», 75‐89 yaş lı
adam la ra «qo ca» ifa də si şa mil edil sin. Uzunö mürlülər
ka te qo ri ya sı na 90 və da ha ar tıq yaş lı lar da xil edil sin. 

Görkəm li ədə biy yatş ünas alim və pe da qoq Ya vuz
Axund lu nun uzunö mürlü ki mi şə rəf li ad al ma sı na,
dünya uzunö mürlülə ri sı ra sı na qo şul ma sı na lap az qa ‐
lıb. Al lah qis mət elə sin! Qoy ədə bi es ta fe ti miz da vam
et sin! 
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QÜRBӘT GÖRMÜŞ İR Sİ Mİ ZӘ DA İR  
SİS TEM Lİ TӘD Qİ QAT ӘSӘ Rİ *

Gənc lik də rus ya zı çı sı Bo ris Po le vo yun Böyük Və ‐
tən müha ri bə sin də hər iki aya ğı nı itir miş təy ya rə çi
Alek sey Ma re se ye vin qəh rə man lı ğın dan bəhs edən
«Әsl in san haq qın da das tan» ro ma nı əsa sın da çə kil miş
fil mə ba xan da ağ lı ma sı ğış dı ra bil mir dim ki, pro tez
ayaq lar la gər gin məşq edə rək ye ni dən cəb hə yə qa yıt ‐
maq, sək sən al tı uçuş ke çi rə rək on bir al man təy ya rə si ‐
ni vur maq olar mış. Elə cə də ina na bil mir dim ki, dünya
işı ğın dan məh rum ol muş Ni ko lay Os trovs ki nin av to ‐
bi oq ra fik «Po lad ne cə bər ki di» ro ma nı ol muş ha di sə ‐
lər dən, hə qi qət lər dən söz açır. On da mən ira də, əz m ‐
kar lıq, hə yat eş qi nə ol du ğu nu dərk et mir dim.  

Ara dan il lər keç di. M.F.A xun dov adı na Dil lər İn sti ‐
tu tun da in gi lis di lin dən dərs de yir dim. İn gi lis di li fakü l ‐
tə si nə Kürdə mir dən Arif Zey na lov ad lı hər iki gözdən
şi kəst bir gənc da xil ol muş du. Böyük ya ra dan ona boy‐
 bu xun, is te dad, fe no me nal yad daş bəxş et miş di. O,
pi a no ça lan da din lə yən lər hal dan‐ ha la düşürdü. Fit ri
is te da dı ilə se çi lən Arif müəl lim son ra lar uzun müddət
Res pub li ka Gözdən Şi kəst lər Cə miy yə tinin səd ri iş lə ‐
di. Də rin dən dərk et dim ki, bir yan dan bağ la yan fə lək,
bir yan dan da açır mış. 
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Ey ni his lə ri Ülkər Әli ye va nın na mi zəd lik dis ser ta si ‐
ya sı na op po nent lik edər kən ke çir miş dim. Bə şə riy yə tin
zə rif və zə if qis mi nin nüma yən də si fə lə yin ağır im ta ha ‐
nı na əz mkar lıq la si nə gər miş, ye nil məz ira də si, hə yat
eş qi, ça lış qan lı ğı ilə in di ki sə viy yə yə gə lib çat mış dır. 

Folk lor İn sti tu tu nun di rek to ru, fi lo lo gi ya üzrə el m ‐
lər dok to ru, pro fes sor Mux tar İma nov İn sti tu tun əmək ‐
da şı, fi lo lo gi ya üzrə fəl sə fə dok to ru Ülkər Әli ye va nın
«A zər bay can yurd bil gi si» dər gi sin də folk lorş ünas lıq
mə sə lə lə ri» mo noq ra fi ya sı na önsöz yaz ma ğı və əsə rə
re dak tor ol ma ğı tək lif edən də bu nu mə nə vi borc ki mi
qə bul et dim. Özü də tək cə el mi fə a liy yə ti ilə çox la rı na
nümu nə olan təd qi qat çı qar şı sın da de yil, ya zı lı və şi ‐
fa hi ədə biy ya tı mı zı müha ci rət də dünya ya ta nı dan,
«A zər bay can yurd bil gi si» dər gi si ni qürbət də nəşr et ‐
mək lə və tə ni mi zin hüdud la rı xa ri cin də Azər bay can ‐
ş ünas lıq el mi nin əsa sı nı qo yan görkəm li alim lər dən
bi ri, pro fes sor Әh məd Cə fə roğ lu nun ru hu qar şı sın da
min nət dar lıq borcu ki mi də yər lən dir dim. 

Mə lum dur ki, So vet İt ti fa qı süqu ta ye tən ki mi Azər ‐
bay can la bağ lı müha ci rət də ya ran mış mət bu or qan la rı
təd qi qa ta cəlb et mək im ka nı ya ran dı. On la rın ara sın da
prof. Әh məd Cə fə roğ lu nun tə sis et di yi və baş re dak to ‐
ru ol du ğu «A zər bay can yurd bil gi si» dər gi si sırf el mi ‐
li yi ilə fərq lə nir və xüsu si əhə miy yət kəsb edir. 

Odur ki, prof. Fu ad Köprülü, prof. Әh məd Cə fə ‐
roğ lu və baş qa la rı nın dər gi də çap olu nan el mi əsər lə ri
ölkə miz də böyük ma ra ğa sə bəb ol du. Nik pur Cab bar ‐
lı, El şən Әbülhəsən li, Al maz Hə sən qı zı, Şə la lə Hə sə no ‐
va, Güla ğa Hüsey nov, Vi la yət Qu li yev, Va qif Sul tan lı,
Abid Ta hir li və baş qa la rı dər gi ilə bağ lı mo noq ra fi ya ‐
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lar, hət ta na mi zəd lik dis ser ta si ya la rı yaz dı lar. Әh məd
Cə fə roğ lu nun ədə biy yatş ünas lıq ir si təd qi qat süzgə ‐
cin dən ke çi ril di. La kin Azər bay can müha cir folk lor ş ü ‐
nas lı ğı nın tə şəkk ülündə müstəs na rol oy na dı ğı na bax ‐
ma ya raq, günümüzə qə dər dər gi də yer alan folk lorşü ‐
nas lıq mə sə lə lə ri sis tem li təd qi qat ob yek ti nə çev ril mə ‐
miş di. Ülkər İman qı zı Әli ye va bu ta ri xi mis si ya nı ye ‐
ri nə ye tir di. Təd qi qat çı dər gi nin Azər bay can folk lo ru ‐
nun türk dünya sında ya yıl ma sın da, el mi sə viy yə də
təq dim edil mə sin də xid mət lə ri ni qə də rin cə qiy mət lən ‐
di rə bil di. Araş dı rı cı nın «A zər bay can yurd bil gi si» dər ‐
gi sin də «Folk lorş ünas lıq mə sə lə ləri» mo noq ra fi ya sı gi ‐
riş, iki fə sil, nə ti cə və is ti fa də olun muş ədə biy ya tın si ‐
ya hı sın dan iba rət dir. 

Әsə rin gi riş his sə sin də mövzu nun ak tu al lı ğı, təd qi ‐
qa tın məq səd və və zi fə lə ri, öyrə nil mə də rə cə si və s. ön
pla na çə ki lir. Təd qi qat çı xüsu si vur ğu la yır ki, «A zər ‐
bay can yurd bil gi si» dər gi sin də sər həd lə ri miz dən kə ‐
nar da ədə bi‐ bə dii və folk lor üzrə apa rı lan iş lər cid di
və sis tem li el mi araş dır ma la rın or ta ya çıx ma sı na gə ti ‐
rib çı xar mış dır. 

Dər gi də tək cə Azər bay can folk lo ru de yil, di gər türk
xalq la rı nın folk lo ru da mütə ma di ola raq yer al dı ğın dan
təd qi qa tın ob yek ti da ha ge niş ma te ri a lı əha tə edir. Odur
ki, dər gi də folk lor ma te ri al la rı nın nəş ri və təd qi qi ta ri xi ‐
nin araş dı rıl ma sı da təd qi qat süzgə cin dən ke çi ri lir.

Təd qi qa tın qar şı sın da qo yu lan baş lı ca və zi fə «A zər ‐
 bay can yurd bil gi si» dər gi sin də çap edi lən folk lor ma ‐
te ri al la rı nın təd qi qi nin el mi‐ ta ri xi də yə ri ni müəy yən ‐
ləş dir mək dir. Bu baş dan de yək ki, araş dı rı cı bu və zi fə ‐
nin öhdə sin dən la yi qin cə gəl miş dir. 
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Mo noq ra fi ya nın 1‐ci fəs li «A zər bay can müha ci rət
folk lorş ünas lı ğı nın tə şəkk ülündə «A zər bay can yurd
bil gi si» dər gi si nin ta ri xi ro lu» ad la nır. İki ya rımfə sil ‐
dən iba rət bu fə sil də prof. Ә. Cə fə roğ lu nun fə a liyyə ti
və «A zər bay can yurd bil gi si», elə cə də «A zər bay can
yurd bil gi si» dər gi sin də folk lor mə sə lə lə ri və ta ri xi‐ si ‐
ya si şə ra it təd qiq edi lir. Bu ra da Әh məd Cə fə roğ lu nun
hə yat və fə a liy yə ti nə nə zər sa lı nır və onun 1932‐ci il də
İs tan bul da tə sis et di yi və re dak to ru ol du ğu «A zər ‐
bay can yurd bil gi si» dər gi si nin sə hi fə lə rin də çap olu ‐
nan el mi əsər lər araş dı rı lır. Təd qi qat çı haq lı ola raq
qeyd edir ki, baş qa mət bu or qan lar dan fərq li ola raq,
«A zər bay can yurd bil gi si» ət ra fı na Fu ad Köprülü,
Məm məd Әmin Rə sul za də, Mə həm məd Ağa oğ lu, Mə ‐
həm məd Әli Rə sul za də, Mir zə Ha cı za də və baş qa la rı
ki mi görkəm li alim lə ri top la ya raq sırf el mi araş dır ma ‐
lar la məş ğul ol muş dur. Dər gi nin ən ümdə və zi fə lə rin ‐
dən bi ri Azər bay can xal qı nın ta ri xi, ədə biy ya tı, folk lo ‐
ru, ümu miy yət lə, mə də niy yə ti ni dünya ya ta nıt maq
ol muş dur. Ma raq lı dır ki, «A zər bay can yurd bil gi si»n ‐
də ədə biy ya tı mız üç as pekt dən öyrə ni lir di: şi fa hi xalq
ədə biy ya tı, klas sik ədə biy yat, çağ daş ədə biy yat. Ә. Cə ‐
fə roğ lu nun dər gi də 40‐a qə dər el mi mə qa lə si dərc
edil miş dir. 

Dər gi də folk lo ru mu zun, de mək olar ki, bütün janr ‐
la rı hər tə rəf li işıq lan dı rı lır və el mi cə hət dən də yər lən ‐
di ri lir di. Ülkər Әli ye va dər gi dən çı xış edə rək təd qi qa ‐
ta das tan la rı, ata lar sözlə ri və zərb ‐mə səl lə ri, sa ya çı
sözlə ri, elə cə də aşıq ya ra dı cı lı ğı nı cəlb et miş dir. Sa ya ‐
çı sözlər lə bağ lı dis ser tant tək cə Ә. Cə fə roğ lu nun ma ‐
raq lı fi kir lə ri ilə ki fa yət lən mir, bu janr ət ra fın da apa rıl ‐
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mış bütün təd qi qat la ra nə zər sa lır, ye ri gəl dik cə öz fi ‐
kir lə ri ni de mək dən də çə kin mir. 

«A zər bay can yurd bil gi si»n də ge niş yer ve ri lən ata ‐
lar sözlə ri və zərb ‐mə səl lə ri nin təd qi qa ta cəlb edil mə si
tə sadü fi de yil dir. Ata lar sözlə ri xal qın ta ri xi ni, in ki şaf
mər hə lə lə ri ni, hə yat tər zi ni, dünya ba xı şı nı, inanc və
eti qadı nı, adət ‐ə nə nə si ni və s. əks et di rən müstəs na
də yə rə ma lik bir xə zi nə dir. Məhz bu ba xım dan, təd qi ‐
qat çı nın mo noq ra fi ya da ata lar sözlə ri və mə səl lə rə ge ‐
niş yer ayır ma sı mən ti qi cə hət dən doğ ru dur. 

Mo noq ra fi ya nın II fəs li «A zər bay can yurd bil gi si»
dər gi sin də ozan ‐a şıq sə nə ti nə və das tan ya ra dı cı lı ğı na
da ir araş dır ma lar» ad la nır. Bu fə slə aşıq ya ra dı cı lı ğı ‐
nın ümum nəzə ri prob lem lə ri, qəh rə man lıq das tan la rı
haq qın da araş dır ma lar, Azər bay can mə həb bət das tan ‐
la rı və baş qa türkdil li xalq la rın das tan ları haq qın da
araş dır ma la rı da xil dir. Bütün bun lar ozan ‐a şıq sə nə ti ‐
nə və das tan ya ra dı cı lı ğı na da ir «A zər bay can yurd bil ‐
gi si» dər gi si nin və onun re dak to ru, prof. Ә. Cə fəroğ lu ‐
nun əvəz siz xid mət lə ri ba rə də tam tə səvv ür ya ra dır. 

Aşıq ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən təd qi qat çı doğ ru
qə na ə tə gə lir: «A şıq ya ra dı cı lı ğı nə tam ya zı lı ədə biy ‐
yat, nə də tam ağız ədə biy ya tı dır». 

Təd qi qat çı araş dır ma lar nə ti cə sin də «A zər bay can yurd
bil gi si» dər gi sin də aşıq sə nə ti və aşıq ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı
təd qi qat la rın dörd is ti qa mət də apa rıl dı ğı nı aş kar et miş ‐
dir: aşıq şe i ri və das tan örnək lə ri nin şi fa hi re per tu ar və
ya zı lı qay naq lar dan top la nıb nəşr edil mə si, klas sik Azər ‐
bay can aşıq la rı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı təq dim və təh ‐
lil edən el mi mə qa lə lər, Azər bay can şi fa hi xalq das tan la ‐
rı («Ko roğ lu», «A şıq Qə rib», «Qur ba ni», «Qa çaq Nə bi»,
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«Də li Alı») ilə bağ lı araş dır ma lar, aşıq ya ra dı cı lı ğın da
rus iş ğa lı na qar şı müba ri zə mo tiv lə ri nin ini ka sı. 

Müəl lif bu fəs li el mi və el mi‐ pub li sis tik dil də yaz ‐
dı ğın dan (bu nu mövzu tə ləb edir) ma raq la oxu nur.
Qəh rə man lıq das tan la rın dan söz açan təd qi qat çı «Ki ‐
ta bi‐ Də də Qor qud», «Ko roğ lu», «Ca vad xan», «Qa çaq
Nə bi», «Də li Alı» və «Şeyx Şa mil» das tan la rı nı təd qi ‐
qa ta cəlb edir. «A zər bay can yurd bil gi si»n də ge niş
bəhs edi lən bu das tan la rın Azər bay can da az bi li nən
ma raq lı mə qam la rın dan söz açır. 

Türk xalq la rı das tan la rın dan «Çin giz na mə» və «Ma ‐
nas» gündə mə gə ti ri lir. Təd qi qat çı «A zər bay can yurd
bil gi si»n dən çı xış edə rək Azər ba yan mə həb bət das tan ‐
la rı na ge niş yer ver miş dir. «Qur ba ni», «Ab bas və
Gülgəz», «A şıq Qə rib» be lə lə rin dən dir. Təd qi qat çı «A ‐
şıq Qə rib» das ta nı nın «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un «Bam ‐
sı Bey rək bo yu» ilə üst‐üstə düşdüyünü bə yan edən
prof. M.Təh ma si bə haqq qa zandı rır və öz ma raq lı müla ‐
hi zə lə ri ni də irə li sürmək dən çə kin mir: «A şıq Qə rib»
das ta nı «Bam sı Bey rək bo yu»n dan bi la va si tə is ti fa də
yo lu ilə ya ran mış ye ni tip li mə həb bət das ta nı dır». 

Mo noq ra fi ya nın çox ge niş «Nə ti cə» his sə sin də təd ‐
qi qat çı nın müla hi zə lə ri və gəl di yi qə na ət lər öz ək si ni
ta pır. Xüsu si vur ğu la maq is tə yi rəm ki, Ülkər Әli ye va ‐
nın bu də yər li və gə rək li əsə ri nə qə dər «A zər bay can
yurd bil gi si» dər gi sin də ge dən folk lorş ünas lıq mə sə lə ‐
lə ri sis tem li və la zı mi el mi sə viy yə də təd qiq edil miş di.
Azər bay can müha cir folk lorş ünas lı ğı nın tə şəkk ülündə
müstəs na rol oy na yan dər gi də yer alan folk lorş ünas lıq
mə sə lə lə ri nə həsr edi lən mo noq ra fi ya həm el mi, həm
də təcr übi ba xım dan əhə miy yət kəsb edir. 
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TӘ LӘ BӘM HAQ QIN DA 
Vİ DA SÖZÜ *

Ömrün yar paqt ökən ça ğı ne cə də ağ rı lı ‐a cı lı olur ‐
muş. İl lər lə dost luq et di yim in san la rın, qo hum la rın it ‐
ki si, xüsu sən də hə ya ta və si qə ver di yin tə lə bə lə ri nin it ‐
ki si çox ağır olur muş. Üç il tərc ümə dən dərs de di yim
ədə biy yatş ünas alim, ta nın mış tərc ümə çi, pro fes sor
Zey dul la Ağa ye vin ölüm xə bə ri mə ni sar sıt dı. 

Be lə sar sın tı nı dörd il dərs de di yim, Dil lər Uni ver ‐
si te tin də in gi lis di li fakü ltə si nin de ka nı ki mi mə sul və ‐
zi fə yə yüksə lən, el mi, zi ya lı lı ğı ilə kol lek ti vin se vim li ‐
si nə çev ri lən, ömrünün çi çək lən di yi bir za man da tə lə ‐
bəm Mə lu mat Nu rəd di nov dünya sı nı də yi şən də ke çir ‐
miş dim. 

İn di isə baş qa bir is te dad lı tə lə bəm, ədə bi ic ti ma iy ‐
yət ara sın da yax şı ta nı nan, adı gə lən də qürur his si
duy du ğum, ədə bi məc lis lər də haq qın da fəxr lə söhbət
aç dı ğım, fi lo lo gi ya üzrə el mlər dok to ru, pro fes sor Zey ‐
dul la Ağa yev qəl bi mi göynət di. Yax şı ya dım da dır,
1969‐cu il də na mi zəd lik dis ser ta si ya mı müda fiə edən ‐
də hə lə çox gənc olan Zey dul la haq qım da ma raq lı bir
mə qa lə yaz mış dı. O mə qa lə il lər keç sə də unu dul maz
xa ti rə tək qəl bim də ya şa yır. Çünki onu tə lə bəm yaz ‐
mış dı. Həm də haq qım da, ümu miy yət lə, ilk ya zı lan
mə qa lə idi. O vaxt çox gənc ol sa da is te da dı sa yə sin də
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Zey dul la ar tıq in sti tu tu muz da çox ti raj lı «Bi lik» qə ze ti ‐
nin re dak to ru idi. Onun tərc ümə çi lik və ya zı çı lıq fə a ‐
liy yə ti elə o vaxt dan baş la mış dı. Bu nun la be lə, se vim li
tə lə bəm el mi ya ra dı cı lı ğı nı da da vam et di rir di. Onun
hər uğu ru na se vi nir dim. 1980‐ci il də na mi zəd lik müda ‐
fiə edən Zey dul la müəl lim məs lə hə tim lə Azər bay can ‐
ABŞ ədə bi əla qə lə ri nə da ir dok tor luq dis ser ta si ya sı
üzə rin də iş lə mə yə baş la dı. Mən 1983‐cü il də AB Ş‐ın
Ari zo na Uni ver si te tin də ikiay lıq İxti sa sar tır ma kurs la ‐
rın da olar kən AB Ş‐A zər bay can ədə bi əla qə lə ri nə da ir
çox lu ma te ri al gə tir miş dim. Hə min ma te ri al la rı məm ‐
nu niy yət lə is te dad lı tə lə bəm Zey dul la ya ver dim. La ‐
kin dok tor luq dis ser ta si ya sı üçün bu ki fa yət de yil di.
So vet sis te mi nin da yaq la rı lax la ma ğa baş la yan da o,
AB Ş‐a el mi eza miy yə tə get di (1989). Sək kizay lıq eza ‐
miy yət ona is tə ni lən qə dər ma te ri al ver di. Bir çox fakt ‐
la rı də qiq ləş dir mək üçün son ra dan bir də fə də eza ‐
miy yə tə get mə li ol du. 1997‐ci il də dok tor luq dis ser ta ‐
si ya sı ha zır ol du. La kin in gi lis ədə biy ya tı üzrə op po ‐
nent ça tış mır dı. 1988‐ci il də İn gil tə rə də İx ti sa sar tır ma
kurs la rın da olar kən ta nış ol du ğum pro fes sor Q.Səb ri
Təb ri zi ni də vət et dik və Zey dul la Ni za mi adı na Әdə ‐
biy yat İn sti tu tun da üzvü ol du ğum Dis ser ta si ya Şu ra ‐
sın da müda fiə et di. İs te dad lı alim elə o vaxt dan doğ ‐
ma Dil lər Uni ver si te tin də ədə biy yat ta ri xi ka fed ra sı na
rəh bər lik et mə yə baş la dı. As pi rant və dis ser tant la rı
müda fiə edə rək onun şöhrə ti ni da ha da ar tır dı lar. Pro ‐
fes sor Zey dul la Ağa ye vin is te da dı, el mi sə viy yə si uni ‐
ver si te tin rəh bər li yi nin diq qə tin dən ya yın ma dı. Onu
uni ver si te tin el mi iş lər üzrə pro rek to ru və zi fə si nə irə li
çək di lər. El mi kadr la rın ye tiş mə sin də sə mə rə li fə a liy ‐
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yət göstər di. Bu nun la be lə, ya zı çı və tərc ümə çi ki mi
bə dii ya ra dı cı lı ğı nı da vam et dir di. İs te da dı və ça lış ‐
qan lı ğı onu nəsr əsər lə ri ni in gi lis di lin dən Azər bay can
di li nə bir ba şa tərc ümə sa hə sin də bir nömrə li tərc ümə ‐
çi yə çe vir di. Oxu cu lar onun ori ji nal dan tərc ümə sin də
C.Lon don, A. Ko nan Doyl, T.Dray zer, E. Sink ler, E. He ‐
min qu ey, C.Som mert fild, S.Mo yem, A.Ә zi mov, A. Le ‐
vin ki mi dünya şöhrət li na sir lə rin ro man, po vest və
he ka yə lə ri ilə ta nış ola bil miş lər. 

AB Ş‐da eza miy yət də olar kən Ay zek Azi mov, Ar ‐
tur Hey li, Sti ven Kinq ki mi ta nın mış ya zı çı lar la şəx ‐
sən ta nış ol muş du. Son ra lar mütə ma di ola raq on lar la
mək tub la şır dı. Ya dım da dır, onun A.A zi mov la müsa ‐
hi bə si mət bu at da çap olu nan da ədə bi ic ti ma iy yət ara ‐
sın da böyük ma ra ğa sə bəb ol muş du. Ye ri gəl miş kən,
Zey dul la Ağa ye vin tərc ümə edə rək 1990‐cı il də çap
et dir di yi, Ar tur Hey li nin «A e ro port» ro ma nı in gi lis
di lin dən Azər bay can di li nə bir ba şa tərc ümə sa hə sin ‐
də ilk əsər dir. İs te dad lı tərc ümə çi, ey ni za man da Azər ‐
bay can nəs ri nin in gi lis di li nə tərc ümə si sa hə sin də də
az iş görmə miş dir. Onun tərc ümə lə ri nin üstünlüyü
on da idi ki, tərc ümə lə rin də mil li ru hu, mil li ko lo ri ti
sax la ya bi lir di. İn gi lis dil li oxu cu lar bu yo rul maz tər c ü ‐
mə çi nin sa yə sin də əsər lə rin də mil li ru ha köklə nən
İs ma yıl Şıx lı, Anar, El çin, Sa bir Әh mə dov, Yu sif Sə ‐
mə doğ lu ki mi na sir lə ri mi zin əsər lə ri ilə ta nış ola bil ‐
miş di lər. 

Zey dul la Ağa yev ədə bi ic ti ma iy yət ara sın da həm
də ma raq lı əsər lər müəl li fi ki mi də ta nı nır dı. «Mə həb ‐
bət nəğ mə si», «Dünya nın düz vax tı», «Beş günün in ti ‐
za rı» əsər lə ri onun ya zı çı qə lə mi nin məh su lu dur. 

188



Әdə bi əla qə lər sa hə sin də da nıl maz xid mət lə ri olan
ta nın mış alim, ya zı çı və tərc ümə çi, qürur duy du ğum
se vim li tə lə bəm ara mız dan tez get di. Tə səl li ni on da ta ‐
pı rıq ki, o, fun da men tal el mi əsər lə ri, tərc ümə lə ri və
bə dii əsər lə ri ilə bi zim lə dir. 

Mən na mi zəd lik dis ser ta si ya sı müda fiə edən də unu ‐
dul maz tə lə bəm çox ca van ol sa da, ya ra dı cı lı ğı mı ilk
işıq lan dı ran Zey dul la ol du. Mə qa lə yə qey ri ‐a di ad qoy ‐
muş du: «Yo lun pam bıq ol sun». Fa ni dünya keş mə keş ‐
li dir. Nə edə sən ki, «hə yat da i mi dir, in san ama nat».  

Әbə di ya ta ğın pam bıq ol sun. Nur lu in san idin, qəb ‐
rin nur la dol sun. Al lah övlad la rı na, tə lə bəm olan hə yat
yol da şı na, qo hum la rı na, sə ni is tə yən lə rə səbir ver sin. 
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ӘBӘDİ XOŞBӘXTLİK 
QAZANAN İNSAN

İctimaiyyət arasında halal insan və gözəl alim kimi
tanınan Qənbər müəl limin əziz xatirəsinə həsr etdiyim
məqaləni yazmağa başlamazdan əvvəl hələ sağl ığın da
çıxan «70 baharım nə deyir mənə?» kitabını bir daha
vərəqlədim. İndi Qənbər müəl lim kimi haqq düny ada
olan akademiklər Böyükk işi Ağay ev, Bəhram Әsgərov,
professorlar Müse yib Müse yibov, Dəmir Qənbərov,
Әhməd Həsənov, İbrahim İsayev, eləcə də unudulmaz
Qənbər müəl limi məhəbbət və ehtiramla yad edən pro‐
fessorlar Abbas Axunbəyli, Yaqub Məmmədov, Firdovsi
İskəndərov, Eyyub Әzizov, Cəfər Quluzadə, Davud
Pənahov kimi görkəmli elm xadimlərinin Qənbər müəl ‐
limə həsr etdikləri məqalələri oxuduqca qürur hissi
keçirdim. Ona görə yox ki, eloğlum haqqında ona layiq
fikirlər söyləyiblər. Bü tün yazılardan əxz etdiyim o
oldu ki, Qənbər müəl lim övladlarına var‐dövlət, mülk
deyil, təmiz ad qoyub gedib. 

Mən Qənbər Hüse ynovun bir cərrah kimi Mustafa
bəy Topçubaşov məktəbi keçdiyini, müda fiəsində dünya
şöhrətli alimin opponentlik etdiyini yaxşı bilirəm.
Bununla belə, bir çoxları kimi, mən də ona həmişə Qən ‐
bər müəl lim deyə müra ciət edirdim. Həqiqətən də, o əsl
müəl lim idi. Həm auditoriyada, həm də ictimaiyyət
arasında. Onun davranışı, səliqə‐sahmanı ilə başqalarına
nümu nə olması ona müəl lim deməyə haqq qazandırırdı.  
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Qənbər müəl limin iştirak etdiyi elə bir toy, nişan
məclisi görmədim ki, gənclərə xeyir‐dua verməsini
ondan xahiş etməsinlər. Həmin məclislərdə Qənbər
doktordan da yaşlı adamlar olurdu. Lakin Qənbər
müəl limin söz deməsinə üs tün lük verirdilər. Bu, onun
nüfu zundan, xalq arasında hörmətindən xəbər verirdi.  

Adətən, bir çoxlarına sağl ığın da layiq olduğu qiyməti
vermirlər. Xalq şairi Cabir Novruz insanlara üz tutaraq
təsadüfən demirdi: «Sağl ığın da qiymət verin insanlara». 

Lakin az da olsa insanlar xalq arasında, qohum‐
əqrəba, dostlar arasında sağl ığın da həqiqi qiyməti alırlar.
Belə insanlardan biri tanınmış həkim, seçilən ziyalı, bütöv
şəxsiyyət Qənbər müəl lim idi. Unudulmaz insan Qənbər
Hüse ynovun sağl ığın da – 70 illik yubileyi müna sibəti ilə
işıq üzü görən, çox mənalı «70 baharım nə deyir mənə?»
kitabında on illərlə dostluq etdiyi dostlarının Qənbər
müəl limi bir şəxsiyyət kimi, əsl insan kimi səciyyələndirən
bəzi fikirləri burada verməkdən yan keçə bilmədim.  

Professor Dəmir Qənbərov: «Qənbər müəl lim, sözün
əsl mənasında, insanlıq etalonudur».  

Professor Abbas Axunbəyli: «Onun hər kəlməsi, bir
nəsihət, yol göstərən mayakdır. Kimsəsizlərə dayaq
olduğuna görə mən Qənbər müəl limə qibtə edirəm». 

Professor Paşa Qəlbinur: «Mən Qənbər müəl limi Tanrı
dərgahında güna hı olmayan bir insan kimi tanıyıram». 

Tibb elmləri namizədi Nəsimi Qasımov: «Qənbər
müəl lim tərbiyə etalonudur. Yadımdadır, bir dəfə rek‐
torluqda bir müəl limin məsələsi müza kirə olunurdu.
Mən də gənc müəl lim idim. Arxada Qənbər müəll imlə
yanaşı oturmuşdum. Özümd ən ixtiyarsız olaraq məsələsi
müza kirə olunan müəl lim haqqında ona «əllilik filankəs»
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– deyirlər dedim. Qənbər müəl lim tərs‐tərs məni süz ‐
dü: «Danışma, sən nə bilirsən o yaşda olanda sənə nə
ayama qoyacaqlar? – dedi. Adam öz iş yoldaşının
təəssü bü nü verməz». 

İndi həmin söhbətdən 30 il keçib. Lakin mənim heç
bir ayamam yoxdur, çünki mən öz dərsimi vaxtında
almışam. 

Hər biri bir dərs mövzusu olan bu kəlamlar çox
mətləblərdən söz açır. 

Mən Qənbər müəl limlə o qədər də yaxın olmamışam.
Bunun iki səbəbi vardır. Birincisi, yaş fərqi, ikincisi isə
ixtisas fərqi. Lakin Qənbər doktor qayınatam Mikayıl
Həmid oğlu ilə dost idi. Mikayıl müəl lim peyğəm bər
kimi adam idi. Həqiqəti deyən adam idi. Qənbər müəl ‐
lim haqqında yüks ək fikirdə idi. Onun insani
keyfiyyətlərindən ür əkdolusu danışardı. 

Qənbər müəl lim xoşbəxt adam idi. Onu da deyim ki,
iki əbədi xoşbəxtlikdən savayı bü tün xoşbəxtliklər keçəri,
nisbi olur. Birinci əbədi xoşbəxtlik odur ki, vətəni azad
görəsən, müst əqil dövlətin olsun. Qənbər müəl lim
xalqımızın azadlığın ı, müst əqilliyimizi gördü. İkinci
əbədi xoşbəxtlik isə odur ki, övladlarından yarıyasan.
Qənbər müəl lim övladlarından yarıyan azsaylı atalardan
biri idi. Böyük yaradan ona həm də xeyirxahlıq bəxş
etmişdi. Qənbər doktor xeyirxahlığı, insanpərvərliyi,
inamı, imanı ilə o düny alığını da qazanmışdı. Yerinin
behişt olmağına da şübhə yerim yoxdur. Deməli, o dün ‐
y ada da cənnətliyini qazanmışdı. Bir müsə lman kimi ən
böyük arzusu da yerinə yetib. Yeri nurla dolsun. 
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ÖMRÜN VӘ FA 
ET MӘ Dİ Yİ AŞIQ‐ ŞA İR *

Aşıq Ay dın Ço ba noğ lu nun ya ra dı cı lı ğı nı tam əha tə
edən bu ma raq lı ki ta bın əl yaz ma sı nı və rəq lə dik cə gənc ‐
lik il lə rin dən dost luq et di yim Ay dı nı san ki ye ni dən
kəşf et dim, di gər tə rəf dən də dos tum haq qın da çox ‐
dan bə ri söz de mək ar zum ger çək ləş di. Bu na görə dos ‐
tu mun ağıl lı və sa vad lı qı zı Ay tə nə min nət da ram. Ki ‐
ta ba önsöz yaz ma ğı Ay tən tə mən na et di. Aşıq Ay dı nın
ki tab da yer alan, bir ço xu nun ilk oxu cu su ol du ğum
şe ir lə ri ni oxu duq ca xə yal mə ni ağu şu na alıb ar zu la rın
aşıb‐ daş dı ğı il lə rə – Ay dın lı günlə rə apar dı. 1972‐ci
ilin no yabr ayı idi. İra qa 3‐cü də fə uzunm üddət li eza ‐
miy yə tə ha zır la şır dım. İn sti tut dos tum, şa ir Әləm dar
İsa gi lə get miş dim. Әləm dar mə ni qa ra ya nız, gülərüz
bir gənc lə ta nış et di. Diq qə ti mi ilk cəlb edən onun bığ ‐
la rı ol du. O vaxt bığ sax la maq ki şi lik ni şa nə si he sab
olu nur du. De mək olar ki, ək sər ki şi lər bığ sax la yır dı ‐
lar. Әləm da rın da, mə nim də bı ğı mız var dı. 

– To vuz lu dur, tə lə bə aşıq dır – de yə rək Әləm dar
gülümsündü. Bu nun la Ay dı nın mə nim lə yer li ol du ğu ‐
na işa rə edir di. 

Ay dı nın şi rin da nı şı ğı var dı. Söhbət za ma nı mə lum
ol du ki, Tex ni ki İn sti tut da oxu yan bu gənc çağ daş po e ‐
zi ya mı zı və aşıq ya ra dı cı lı ğı nı yax şı bi lir. On da bil mir ‐
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dim ki, Ay dın aşıq oca ğın dan pər və riş ta pıb. Bil mir ‐
dim ki, ata sı Aşıq Ço ban dan dərs alıb. Ya rı za ra fat, ya ‐
rı ger çək de dim ki, sə nin ye rin Uni ver si te tin fi lo lo gi ya
fakü ltə si dir (O vaxt Azər bay can da tək cə ADU var dı).
Әv vəl ‐a xır tex ni ki el mlə rə hə və sin ölə cək – de dim.  

– Elə mə nim ar zum ya Te atr İn sti tu tun da, ya da
Azər bay can Dövlət Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fakü ltə ‐
sin də oxu maq olub, ta le be lə gə tir di – de di. 

De dik lə ri mə o qə dər də inan ma sam da, «ta le in sa ‐
nın öz əlin də dir» – de dim… 

1975‐ci ilin may ayın da İraq dan və tə nə qa yı dan da
gördüm ki, Ay dın Mu sa yev uni ver si te tin fi lo lo gi ya
fakü ltə si nin qi ya bi şöbə sin də oxu yur. Dost laş dıq və
dost lu ğu muz dünya sı nı də yiş di yi günə qə dər da vam
et di. 1951‐ci il də dünya ya göz açan Ay dın 1993‐cü il də
fa ci ə li şə kil də dünya sı nı də yiş di və cə mi si 42 il ömür
sürdü. La kin in san üçün qı sa olan ömür pa yın da çox iş
gördü. Ta rix də qa la caq iz qo yub get di. Ay dın bir ne çə
aşıq ha va sı bəs tə lə miş dir. «Səy ya dı», «Ayg ünüm», «Ço ‐
ba noğ lu», Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qu bun sözlə ri nə bəs ‐
tə lən miş «A na lay la sı» və Məm məd İs ma yı lın «Ya man
da rıx mı şam sə ninç ün, ana» şe i ri nə bəs tə lə di yi ha va
be lə lə rin dən dir. Toy lar da in di də oxu nan, se vim li şa i ‐
ri miz Məm məd İs ma yı lın «Gözəl di» qoş ma sı na bəs tə ‐
lə di yi, oğ lu Səy ya da həsr et di yi «Səy ya dı» ha va sı onun
bəs tə kar lı ğın dan, mu si qi du yu mun dan xə bər ve rir. Ha ‐
va nın sözlə ri də baş qa aləm dir: 

Yar ol, yar ola na, yar olan da da, 
Yo lu nu gözlə sin, yo ru lan da da. 
Elə si nə vu rul, vu ru lan da da,
De sin lər, ay Məm məd, əla gözəl di. 
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Ay dın so nun cu mis ra nı üç‐dörd də fə tək rar edər, gah
«De sin lər, ay Məm məd, əla gözəl di», gah da «De sin lər, ay
Səy yad, əla gözəl di» oxu yar dı. Bu özü də ha va ya xüsu si
şi rin lik gə ti rir di. Ay dın gənc lik də «Hic ra ni» tə xəll üsü
ilə şe ir lər ya zır dı. La kin son ra lar ata sı nın adı nı tə xəll üs
ki mi götürə rək «Ço ba noğ lu» tə xəll üsü ilə məş hur laş dı. 

Tez‐ tez onu saz‐ söz sə nə ti nin sər raf la rı nın iş ti rak
et di yi mötə bər məc lis lə rə də vət et mə yə baş la dı lar.
Xüsu si vur ğu la maq is tə yi rəm ki, onun fi lo lo gi ya üzrə
uni ver si tet sa va dı məc lis apar ma sı na, in san lar la şi rin
müna si bət qur ma sı na çox kömək edir di. O, həm aşıq
po e zi ya sı nı, həm də çağ daş po e zi ya mı zı gözəl bi lir di.
Özü də il ham lı şa ir idi. Dünyagö rüşü onu bir çox aşıq ‐
lar dan fərq lən di rir di. Bir sözlə, Ay dın Ço ba noğ lu zi ‐
ya lı la rın se vim li si nə, xud ma nı məc lis lə rin ən ar zu o lu ‐
nan sə nət ka rı na çev ril miş di. Be lə məc lis lər də din lə yi ‐
ci lər, adə tən, aşı ğa söz atar, onun nə yə qa dir ol du ğu nu
yox la yar dı lar. Ay dın elə ca vab ve rər di ki, ha mı hey ran
olar, məc lis da ha da qı zı şar dı. Bu bir yan dan Ay dı nın
is te da dın dan, di gər tə rəf dən də aşıq oca ğın da böyümə ‐
sin dən, bi lik sə viy yə sin dən xə bər ve rir di. Çox keç mə ‐
di Aşıq Ay dın ağır məc lis lə rə də vət olun du. 

Bir gün Şir van aşıq mək tə bi nin görkəm li si ma la rın ‐
dan bi ri – Aşıq Qur ban xan dan so ru şur lar ki, in di ki
aşıq lar dan ki mi bə yə nir sən? Ca vab ve rir ki, bir kən də
iki də fə to ya apa rı lan aşı ğı. 

Aşıq Ay dın Ço ba noğ lu nə in ki bir kən də, hət ta bir
nəs lə də fə lər lə to ya apa rı lar dı. O, elə ya ra dı cı aşıq idi ki,
hət ta tez‐ tez Şir van bölgə si nə be lə məc lis lər apar ma ğa
də vət alar dı. Bi lən lər bi lir ki, onun ba şı na gə lən fa ciə Şa ‐
ma xı dan toy dan qa yı dar kən yol da baş ver miş di. 
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Ay dın Ço ba noğ lu nu ya ra dı cı lı ğı nın çi çək lən di yi,
sa zı nın‐ sözünün, sə nə ti nin püxtə ləş di yi bir dövrdə itir ‐
dik. Müba li ğə siz de yə bi lə rəm ki, o, Ba kı da aşıq sə nə ‐
ti ni ən fə al və uğur la təb liğ edən, prof. Qa ra Na ma zo ‐
vun tə bi rin cə de sək, sa zı Ba kı ya da i mi köçürən sə nət ‐
kar lar dan bi ri idi. Aşıq Ay dı nın qı sa ömür pa yın da
gördüyü gə rək li iş lə rə nə zər sa lan da hey ran ol ma maq
ol mur. Bu qə dər işi, ulu ozan ‐a şıq sə nə ti ni də rin dən
se vən, onun la nə fəs alan sə nət kar görə bi lər di. Aşıq
Ay dın Ço ba noğ lu nun ilk uğur la rı 1975‐77‐ci il lə rə tə ‐
sadüf edib. I Ümu mit ti faq fes ti va lı nın la u re a tı adı nı
1977‐ci il də qa za nıb. 1977‐79‐cu il lər – gənc aşıq la rın
res pub li ka ba xış müsa bi qə lə ri nin qa li bi, 1984‐cü il –
Pol şa xalq res pub li ka sı Ze le na‐ Qu ra şə hə rin də ke çi ri ‐
lən XI Bey nəl xalq folk lor fes ti va lı nın la u re a tı, 1985‐ci
il də isə II Dünya müha ri bə sin də qə lə bə nin 40 il li yi nə
həsr edi lən Ümu mit ti faq fes ti va lı la u re a tı, 1987‐ci il –
Böyük Ok tyabr so si a list in qi la bı nın 70 il li yi nə həsr edi ‐
lən II Ümu mit ti faq xalq ya ra dı cı lı ğı fes ti va lı nın la u re a ‐
tı, sənət də ki uğur la rı na, zəh mət keş lə rin və gənc nəs lin
es te tik tər bi yə sin də mühüm xid mət lə ri nə görə Sov.İKP
MK, SSRİ Na zir lər So ve ti nin fəx ri fər ma nı na, 1988‐ci
il də Res pub li ka Le nin Kom so mo lu müka fa tı na, 1988‐ci
il – Al ma ni ya De mok ra tik Res pub li ka sı na (fev ral, mart)
«Dost luq sə fə ri»n də Xalq çal ğı alət lə ri an samb lı ilə bir ‐
lik də rəh bər ki mi Ab şe ron ra yo nu nu təm sil et miş və
çı xış la rı na görə fəx ri fər ma na la yiq görülmüşdür. 

1988‐ci il də (02‐08 ap rel) Le ninq rad da ke çi ri lən
XVI «Folk lor və gənc lik» Ümu mit ti faq el mi‐ təcr übi
konf rans da «A şıq sə nə ti nin öyrə dil mə si yol la rı» mövzu ‐
sun da mə ru zə ilə çı xış edib. O, bu çı xı şı ilə müxtə lif
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mil lət lə rin nüma yən də lə ri nin və sə nətş ünas la rı nın ha ‐
fi zə sin də xal qı mı zın əvəz siz in ci si olan aşıq sə nə ti, aşıq
mu si qi si ba rə də ay dın tə səvv ür ya rat mış dır. Keç miş
İt ti fa qın elm və in cə sə nət xa dim lə ri, alim lər Azər bay ‐
can Aşıq sə nə ti nə, Ay dın Ço ba noğ lu nun ma raq lı mə ‐
ru zə si nə və us tad Aşıq Әk bər Cə fə rov la bir gə ifa la rı na
çox yüksək qiy mət ver miş lər. Ay dın Ço ba noğ lu nun
xa ti rə dəf tə ri nə ya zı lan tə əss ürat lar dan: 

Sə nətş ünas lıq dok to ru Vik tor Ar kad ye viç La pin:
«Mu si qi bey nəl mi ləl dil dir, bu na görə də dost luq di li ‐
dir. Azər bay can aşıq la rı bu nu Re pin də ki «Ya ra dı cı lıq
evi»n də bey nəl mi ləl ta ma şa çı lar qar şı sın da par laq şə ‐
kil də sübut et di lər. Sağ olun». 

Vla di vas tok İn cə sə nət İn sti tu tu nun do sen ti Şis ko va
Al la Vik to rov na: «İlk də fə dir ki, ecaz kar aşıq sə nə ti ilə
qar şı la şı ram. Qar şı nız da baş əyir və Si zə çox sağ olun
de yi rik, Azər bay can aşıq la rı!» 

İva no va‐F ran kovsk Kon ser va to ri ya sı SSRİ xalq la rı
mu si qi si ka fed ra sı nın müəl li mi, mu si qişü nas A. M.Tur ‐
yans ka ya: «E caz kar aşıq sə nə tin dən çox böyük həzz al ‐
dım. Mə nə elə gə lir ki, doğ ma mah nı la ra vur ğun lu ğu
aşıq lar dan öyrən mək la zım dır. Si zə böyük ya ra dı cı lıq
uğur la rı ar zu edi rəm ki, Si zin gözəl in cə sə nə ti niz lə
bütün SSRİ xalq la rı ta nış ola bil sin lər!» 

Elə hə min il də Hin dis tan da Ab şe ron ra yon mə də ‐
niy yət şöbə si nin xət ti ilə So vet‐ Hin dis tan fes ti va lın da
(okt yabr ‐no yabr) folk lor kol lek ti vi ilə bə ra bər 40 günlük
qast rol sə fə rin də ol muş dur. 

1989‐cu il də (10‐18 iyul) İs veç də Ümumd ünya xalq
mu si qi si fes ti va lın da Xalq ar tis ti Ca nə li Әk bə rov, ka ‐
man us ta sı El man Bə də lov, tar zən Va mik Məm mə də li ‐
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yev, qar mon ifa çı sı Va qif Әsə dov la bir lik də yüksək sə ‐
viy yə də qast rol sə fə rin də iş ti rak edib. 

A. Ço ba noğ lu 1990‐91‐ci il lər də Türki yə nin Kon ya
şə hə rin də ke çi ri lən «Kon ya Aşıq lar Bay ra mı»n da Qars ‐
lı Aşıq Mu rad Ço ba noğ lu ilə ya rış ma da fes ti va lın baş
müka fa tı na – Atatü rk qı zıl me da lı na la yiq görülüb.
Bun dan baş qa, İs veç rə də və Or ta Asi ya res pub li ka la ‐
rın da uğur lu qast rol sə fər lə rin də ol muş dur. 

Aşıq Ay dın «Günay» ai lə an sam b lı və «İn cəgü lü»
aşıq lar an sam b lı ya rat mış dı. 

O, 1983‐cü il dən Azər bay can Aşıq lar Bir li yinin üzvü
və Aşıq la rın IV qu rul ta yı nın (1984) nüma yən də si ol ‐
muş dur. A. Ço ba noğ lu nun Azər bay can Aşıq lar Bir li yi ‐
nin ya ran ma sın da xid mət lə ri ol muş dur. O, ömrünün
so nu na qə dər Aşıq lar Bir li yin də Hüseyn Ari fin müa vi ‐
ni və zi fə sin də ça lış mış dır. 

Bu, tə sadü fi de yil di. Aşıq Ay dın aşıq sə nə ti ni də rin ‐
dən bi lir və ona ya ra dı cı lıq la ya na şır dı. Ona ye ni lik lər
gə ti rər di. Yax şı ya dım da dır, o, ADU‐ nun fi lo lo gi ya
fakü ltə si ni bi ti rən də görkəm li folk lorş ünas alim, prof.
Va qif Və li ye vin rəh bər li yi ilə «A şıq Nə cə fin hə yat və
ya ra dı cı lı ğı» mövzu sun da dip lom işi yaz mış dı. Dip ‐
lom işi nin müda fi ə sin də Xalq şa i ri, prof. Bəx ti yar Va ‐
hab za də de miş di: 

«Bu dip lom işi həc mi nə və mövzu əha tə si nə görə na ‐
 mi zəd lik işi nə la yiq dir. Mövzu nun adı nı də yiş, «II Dün ‐
ya müha ri bə si il lə rin də To vuz aşıq la rı» ad lan dır və
müda fiə et». 

Tə əss üf ki, ecaz kar aşıq sə nə ti Aşıq Ay dı nı el mdən
ayır mış, Bəx ti yar müəl li min ar zu su ar zu ola raq qal mış ‐
dı. Tə səl li ni on da ta pı rıq ki, onun qoş ma la rı nı, gə ray lı ‐
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la rı nı, təc nis lə ri ni, xa ri ci ölkə lə rə sə fər tə əss ürat la rı nı,
aşıq sə nə ti və onun da şı yı cı la rı haq qın da düşüncə lə ri ni
içi nə alan bu zən gin ki tab da Ay dı nın dip lom işi də yer
alır. Fi lo loq və aşıq Ay dın Ço ba noğ lu nun dip lom işi ilə
ta nış lıq dan son ra söz sər raf la rı aka de mik Bəx ti yar Va ‐
hab za də nin sözlə ri ni bir da ha təs diq lə yə cək lər.  

İyir mi il dən ar tıq Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu ‐
tu nun Dis ser ta si ya Şu ra sı nın üzvü ki mi, gənc alim lə rin
el mi rəh bə ri ki mi, on lar la dok tor luq və na mi zəd lik dis ‐
ser ta si ya la rı nın müda fi ə sin də rəs mi op po nent ki mi çı ‐
xış edən təd qi qat çı ki mi, Res pub li ka da Folk lor üzrə Әla ‐
qə lən dir mə Şu ra sı nın səd ri ki mi tam mə su liy yət lə de yə
bi lə rəm ki, Ay dı nın dip lom işi in di ki tə ləb lə ri nə zə rə al ‐
maq la, az ca əl gəz dir mək lə na mi zəd lik dis ser ta si ya la rı
qar şı sın da qo yu lan tə ləb lə rə ca vab ve rir. 

Aşıq Ay dı nın «A şıq sə nə ti və aşıq lar haq qın da
düşüncə lər» bölümündə ki mə qa lə lə ri ni oxu yan dan son ‐
ra bir da ha bu qə na ə tə gəl dim ki, o, bir alim ki mi də ye ‐
tiş miş di. Fi kir lə ri mi zi təs di qə ye tir mək üçün onun mə ‐
qa lə lə rin dən bə zi si nə nə zər sal ma ğı müna sib bil dik. Ço ‐
ba noğ lu nun «Saz, söz, ifa çı lıq və …» ad lı mə qa lə si el mi
və təcr übi cə hət dən əsas lan dı rıl mış dərs və sa i ti sə viy ‐
yə sin də dir. Bu ra da ye ni saz ha va la rı, ba la ban, onun zə ‐
ru ri li yi, mət nin me lo di ya ya uy ğun se çil mə si, aşıq güllə ‐
ri, aşıq mu si qi si nin ya rıt maz təb li ği, ifa çı və s. ya rım baş ‐
lıq lar da qiy mət li fi kir lər irə li sürülmüşdür. Bu fi kir lər
günümüzdə də öz ak tu al lı ğı nı itir mir. 

Ay dı nın Aşıq Әk bə rin «Gənc lik» nəş riy ya tın da çap
olu nan «İ şıq lı tel lər» ki ta bı na və Әli mər dan lı Aşıq Nə ‐
cə fə həsr et di yi mə qa lə lə ri göstə rir ki, o, aşıq sə nə ti ni
də rin dən bi lən nüfuz lu söz sa hi bi dir. 
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Ço ba noğ lu «Sa zın Әda lət dünya sı» mə qa lə sin də
Aşıq Әda lət Nə si bo vun 1986‐cı ilin ok tyabr ayı nın 2‐də
Azər bay can Dövlət Fi lar mo ni ya sın da ke çi ri lən kon ser ‐
tin dən söz açır. Görün kon sert də kim lər olub. Mir zə
İb ra hi mov, İs ma yıl Şıx lı, Bay ram Bay ra mov, Bəx ti yar
Va hab za də, Qa bil, Va qif Sə mə doğ lu, Sa bir Rüstəm xan ‐
lı, Ab bas Ab dul la, pro fes sor lar Qu lu Xə li lov, Tey mur
Bünya dov, türki yə li alim İb ra him Boz yel və baş qa la rı.
Məc li si gənc şa ir Zə lim xan Ya qub ida rə edir miş. Be lə
ta ri xi fakt la rı ha ra dan əl də et mək olar dı? Yax şı ki, Ay ‐
dın Ço ba noğ lu bun la rı qə lə mə alıb, bi zə ya di gar qo ‐
yub. Fə xa rət lə ad la rı nı sa da la dı ğı mız xal qı mı zın la yiq ‐
li zi ya lı la rı məc lis də aşıq sə nə tin dən, Әda lət möcüzə ‐
sin dən söz aç mış lar. Aşıq sə nə ti nin in ki şa fın da və təb ‐
li ğin də müstəs na xid mət lə ri olan Әda lə tin ifa sın da sa ‐
zın ye ni vüsət al ma sı nı, bütöv xal qı mı zın tükən məz
sər və ti nə çev ril mə si ni xüsu si vur ğu la mış lar. Ümu mi
rəy be lə olub ki, Әda lət olan məc lis də on dan əv vəl saz
çal maq günah, on dan son ra saz çal maq çal ğı çı üçün
fə la kət dir.

Mən cə, bu, Aşıq Әda lə tin sə nə ti nə ve ri lən ən ali və
də qiq qiy mət dir. 

«Saz lı‐s özlü nəğ mə kar lar» mə qa lə si ADU‐ nun tə lə ‐
bə si Ay dın Mu sa ye vin ilk qə ləm təcr übə lə rin dən dir.
«A zər bay can gənc lə ri» (22.03.1975) qə ze tin də çı xan bu
mə qa lə To vuz aşıq lar an samb lı nın Nov ruz bay ra mı
günlə rin də fi lar mo ni ya da ver di yi kon sert dən bəhs
edir. Mə qa lə də Әk bər Cə fə rov, şə yird lə ri Aşıq Әli xan
Nif tə li yev, Әləs gər Ta ğı yev və Әs ki naz Ab ba so va dan
bəhs edir və To vuz Aşıq mək tə bi nin bir sə hi fə si ni
yaz mış olur. 
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Aşıq Ço ba noğ lu «Diq qət siz lik, yox sa…» mə qa lə ‐
sin də isə çox ak tu al bir mövzu ya to xu nub. Bə zi aşıq la ‐
rın qoş ma la rı nın müxtə lif aşıq la rın adı na çı xıl ma sın ‐
dan söz açır. Təd qi qat çı fakt lar la be lə səhv lə ri göstə rir
və gə lə cək də be lə səhv lə rin qar şı sı nın alın ma sı yol la rı ‐
nı ara yır. Təd qi qat çı la rı diq qət li ol ma ğa səs lə yir. 

«Ko roğ lu nun so ra ğı na gəl mi şəm» mə qa lə sin də 
A şıq Ay dın 1988‐ci ilin iyun ayın da Nax çı van da Ko ‐
roğ lu nun hey kə li nin açı lı şı na get mə sin dən, Ba bək ra ‐
yo nu nun «Ye ni yol» kən din də «Cə li li» və «A yaq Cə li ‐
li» ha va la rı nın ya ra dı cı sı, XIX əs rin görkəm li us tad la ‐
rın dan bi ri Aşıq Cə li lin qəb ri ni zi ya rət et mə lə rin dən,
Aşıq lar Bir li yi nin səd ri Hüseyn Ari fin Nax çı va nın Mə ‐
də ni yət na zi ri Fət tah Hey də rov dan aşı ğın qəb ri nin
üstünün götürülmə si ba rə də xa hi şin dən və s. söhbət
açır. Bütün bun lar qiy mət li mə lu mat lar dır. 

Hə lə ADU‐ nun tə lə bə si olar kən Ay dın «So vet kən ‐
di» qə ze tin də (17.04.1976) ma raq lı ya zı ilə çı xış et miş ‐
di. Mə qa lə də To vuz ra yo nun da Aşıq Әk bə rin ide ya sı
və görkəm li ma a rif xa di mi, To vuz ra yon Ma a rif şöbə ‐
si nin müdi ri Qa ra Sul ta no vun dəs tə yi ilə Aşıq Әk bə rin
doğ ma kən di Bo zal qan lı kənd mək tə bin də 1975‐ci ilin
sent yab rın da 18 nə fər dən iba rət res pub li ka mız da ilk
də fə ola raq saz hə vəs kar la rı qru pu ya ra dıl mış, Aşıq
Әk bər on la ra müəl lim tə yin olun muş du. Tə lə bə Ay dın
Mu sa yev nüfuz lu qə zet də ma raq lı mə sə lə qal dı rır. Bu
təcr übə ni To vuz ra yo nu nun və elə cə də di gər ra yon la ‐
rın kənd mək təb lə rin də də yay maq mə sə lə si ni qal dı ‐
rır. Onun bu ar zu su son ra lar ye ri nə yet di. 

Göründüyü ki mi, aşıq‐ şa ir Ay dın Ço ba noğ lu hə lə
gənc lik dən saz‐ söz sə nə ti ilə ya şa mış, fik ri‐ zik ri bu sə ‐
nə tin in ki şaf yol la rı nı ara maq ol muş dur. 
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Ço ba noğ lu nun aşıq sə nə ti və us tad aşıq lar haq qın ‐
da mə qa lə lə ri, Hin dis tan və İs veç rə tə əss ürat la rı onun
sə riş tə li pub li sist ol ma ğın dan xə bər ve rir. 

Ay dın, ey ni za man da il ham lı şa ir ol muş dur. Tə ‐
sadü fi de yil dir ki, prof. Qa ra Na ma zov «A şıq lar» ki ta ‐
bın da (2004, s. 54‐55) onu oxu cu və təd qi qat çı la ra şa ir ‐
a şıq ki mi təq dim edir. 

Onun po e zi ya sa hə sin də ki uğur la rı xüsu si təd qi qat
mövzu su dur. Ay dın Ço ba noğ lu həm xalq ru hu na da ha
ya xın olan aşıq po e zi ya sı nı, həm də klas sik və çağ daş
po e zi ya mı zı, yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi yax şı bi lir
və hər iki qütbdə qə lə mi ni sı na yır və uğur qa za nır dı. 

Aşı ğın qoş ma, gə ray lı, təs nif, təc nis, müxəm məs lə ri ‐
ni, de yiş mə lə ri ni və s. oxu duq ca, onun aşıq ya ra dı cı lı ğı ‐
nın qay nar çeş mə sin dən su iç di yi nin şa hi di olu ruq. On ‐
lar ki tab da ay rı ca bölmə də ve ril miş dir. Ço ba noğ lu nun
mər si yə lə ri də ay rı ca bölmə də ve ril miş dir. Onun məş ‐
hur müğən ni Sə xa vət Məm mə do va, Aşıq Şa ki rə, Sa la tın
Әs gə ro va ya, da yı sı oğ lu Yu ni sə, prof. Xi tal İs ma yı lo va,
ata sı Aşıq Ço ba na, görkəm li ic ti mai xa dim Yu nus Rza ‐
ye və və baş qa la rı na həsr et di yi mər si yə lə ri ni hə yə can ‐
sız oxu maq ol mur. Şa ir ‐a şıq Ço ba noğ lu nun nəğ mə lə ri
də ay rı ca bölmə də ve ril miş dir. Bu ra da «El mi ra», «İn ‐
cəgü lü», «Ayg ünüm», «Gülə nə bax, gülə nə», «Gülna ‐
rə», «Qı na ma mə ni, qı na ma» və s. bu laq su yu ki mi qəl ‐
bə ya yı lan şe ir‐ nəğ mə lə ri var dır.  

Ay dın Ço ba noğ lu nun it haf la rı da ay rı ca bölmə də
ve ril miş dir. Aşı ğın it haf la rı nı iz lə dik cə onun çağ daş
şa ir lə ri mi zə, in cə sə nət nüma yən də lə ri nə, saz‐ söz us ta ‐
la rı na eh ti ram və is ti müna si bə ti ni ay dın ca görürük.
Xalq şa i ri Sə məd Vur ğu nun 80 il li yi nə, Aşıq Hüseyn
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Sa raç lı nın 70 il li yi nə, So si a list Әmə yi qəh rə ma nı Fər ‐
zə li Ab ba so va, şa ir Süca ə tə, İl yas Tap dı ğa, Xalq ar tis ti
Arif Ba ba ye və, prof. Tey mur Zey na lo va, Xalq şa i ri
Söhrab Ta hi rə, Yu nus Nov ru zoğ lu na, qars lı Aşıq Mu ‐
rad Ço ba noğ lu na, zə ma nə nin dönüklüyü ilə və tən dən
di dər gin düşmüş şa ir Məm məd İs ma yı la, Aşıq Ul du ‐
za, şa ir dos tu Әləm dar İsa ya, şa ir Knya za, hə kim
Hökümə Ağa ye va ya və baş qa la rı na həsr et di yi şe ir lər
XX əs rin 70‐80‐ci il lər ədə bi, mə də ni və ic ti mai mühi ti
ba rə də tə səvv ür ya ra dır. Şa ir ‐a şı ğın Nax çı va na, Cə li la ‐
ba da, İs ma yıl lı kənd lə ri nə, Kəl bə cə rə, To vu za və s.
həsr et di yi şe ir lə ri ni oxu duq ca san ki və tən xə ri tə si ni
və rəq lə yir sən. Be lə şe ir lə ri «Çağ daş po e zi ya nümu nə ‐
lə ri» baş lı ğı al tın da ver mi şik. Ki tab da Ço ba noğ lu nun
aşıq sə nə ti və aşıq lar haq qın da düşüncələ ri və sə fər
qeyd lə ri də ay rı ca baş lıq la ve ril miş dir.  

Ay dın mə la hət li sə si olan aşıq idi. Pəs dən oxu yur ‐
du. Ta le dən gə lən qis mə ti ni – görücü ilə söhbə ti ni ürə k ‐
ağ rı sı ilə «De dim mən» şe i rin də qə lə mə alıb: 

Bəx ti nə ya zı lıb cə fa, de di lər,
Ço ba noğ lu sürməz sə fa, de di lər. 
Ömrün et mə yə cək və fa, de di lər, 
Onu hə yat özü bi lər, de dim mən.

Doğ ru dan da, aşıq‐ şa i rin ömrü və fa qıl ma dı. Da hi
Sə məd Vur ğu nun de di yi onun da ba şı na gəl di. Nə
ömrə acı yır, nə ya şa dünya. 

Onun Aşıq Şa ki rin xa ti rə si nə həsr et di yi şe i rə fi kir
ve rin: 

Ço ba noğ lu, qoy ca van lar ucal sın, 
Şah sə nə tin zir və si nə yol al sın. 
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Oğ lu çal ma yıb sa, nə və si çal sın, 
Qoy ye tim qal ma sın, sa zı Şa ki rin. 

Ar zu ya ba xın. Hə qi qə tən də, böyük sə nət kar Aşıq
Şa ki rin övlad la rın dan aşıq sə nə ti nə yi yə lə nən ol ma dı.
La kin Ay dı nın ar zu su son ra lar ye ri nə yet di. Şa ki rin nə ‐
və si ba ba sı nın sə nə ti ni da vam et dir di. Şa ki rin sa zı ye ‐
tim qal ma dı. Tə əss üf ki, Ço ba noğ lu bu nu görmə di. 

Ay dı nın bütün ar zu la rı xoş niy yə tə köklən miş di: 

Qa zan cı nız qis mət ol sun aşı ğa, 
Nə hə ki mə, nə ha ki mə düşmə sin. 

Ço ba noğ lu qə lə mi ni pub li sis ti ka da sı na ya raq çox
ma raq lı Hin dis tan və İs veç rə tə əss ürat la rı nı ya zıb. Elə ‐
cə də Hin dis ta na gözəl şe ir həsr edib. La kin bu şe i ri
ya zar kən bir an be lə doğ ma Azər bay ca nı unut ma yıb: 

Ye ni Deh li Ba kı mı zın qar da şı, 
Qan qa, bəl kə, Xan Ara zın göz ya şı?! 
Va ra nə si Gən cə mi zin sir da şı, 
Bə yən mi şik bu ma ha lı, gözəl dir! 

Görən ki mi doğ ma, əziz bil mi şik, 
Әzə mət li Tac Ma ha lı gözəl dir! 

Ye ri gəl miş kən, Məm məd İs ma yıl baş da ol maq la,
Ay dın Ço ba noğ lu ya ra dı cı lı ğı na saz‐ söz sə nə ti ni də ‐
rin dən bi lən bir çox qə ləm sa hib lə ri, alim lər mə qa lə lər
həsr et miş lər. Aşıq sə nə ti nin təb li ğin də xid mət lə ri olan
Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qu bun, pro fes sor lar Qa ra Na ‐
ma zo vun, Səd nik Pa şa ye vin, Məm məd As la nın, Ağa ‐
lar Mir zə nin, Tel li Pə nah qı zı nın, Әli Şa mi lin, Və li yəd ‐
din İs ma yı lo vun, Os man Әh mə doğ lu nun mə qa lə lə ri ‐
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nin el mi sə viy yə si ni xüsu si vur ğu la maq is tər dim. He ‐
yif ki, Aşıq Ay dın sı ra la rı mı zı çox er kən tərk et di. Nə
yax şı ki sağ lı ğın da 1991‐ci il fev ra lın 10‐da ana dan ol ‐
ma sı nın 40 il li yi ni yüksək sə viy yə də ke çir dik. Təd bir
«Gülüstan» sa ra yı nın ban ket za lın da baş tut du. To ‐
vuz dan Ay dı nın ana sı da gəl miş di. Məc li si apar maq
mə nə hə va lə olun muş du. Aşıq Ay dı nın ana sı, dost la rı
və qo hum la rı qar şı sın da he sa ba tı na çev ri lən məc lis da ‐
hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin «Ko roğ lu» ope ra sı nın
uvert üra sı ilə baş la dı. Ha mı mız aya ğa qal xa raq əl ‐ə lə
ver dik və əl lə ri mi zi yu xa rı qal dır dıq. O ağır vaxt lar da
bir çox toy la rı mız da «Ko roğ lu» nun uvert üra sı ilə baş ‐
la yır dı. Ha mı aya ğa qal xıb əl ‐ə lə tu tar dı. Bu, və tən pər ‐
vər lik his lə ri nin ar tma sı na, mil li bir li yə çox kömək edir ‐
di. Tə əss üf ki, son ra lar bu gözəl adət unu dul du.  

Qeyd edim ki, Ay dı nın yu bi le yi nə dos tu, se vim li
müğən ni miz Sə xa vət Məm mə dov da xa nən də və ça ‐
lan çı lar la təş rif bu yur muş du. Beş sa at dan ar tıq da ‐
vam edən, iki vi deoka se tə zor la sı ğan (hə min ka set lə ‐
ri əziz xa ti rə tək in di də sax la yı ram) təd bir də iş ti rak
edən, Ay dın haq qın da söz de yən də yər li in san la rı
göz özünə gə tir dik cə in di nin özündə be lə ürə yim
qürur la döyünür. 

Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qub, pro fes sor lar dan Tey mur
Zey na lov, İb ra him İsa yev, Də mir Qən bə rov, Ay dı nın
oğ lu Səy ya dın kir və si Fa iq Hə sə nov, Qən bər Hüsey ‐
nov, Tel li Pə nah qı zı və baş qa la rı Ço ba noğ lu nun uğur ‐
la rın dan və ulu ozan‐aşıq sə nə ti nə ver di yi töhfə lər dən
söz aç dı lar. Aşıq Ay dın ha mı nı hal dan‐ ha la sa lan, yan ‐
dı rıb‐ ya xan «Ya nıq Kə rə mi» ni ça lan da Zə lim xan Ya ‐
qub 2‐ci də fə od lu ‐a lov lu çı xış et di. Zə lim xan bi rin ci
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də fə eşit di yi miz «Va rıy mış» qoş ma sı nı oxu yan da məc ‐
lis tə latü mə gəl di: 

Qo naq ol dum To vuz ad lı ma ha la, 
Hər si nə də min ba ya tı va rıy mış. 
İn di bil dim bu tor paq da el lə rin, 
Nə dövra nı, nə hə ya tı va rıy mış. 

Ay dı nın övlad la rı Ay gün və Səy ya dın oxu duq la rı
aşıq ha va la rı da hə ra rət lə qar şı lan dı. Kaş o günlər olay ‐
dı… 

Qı sa za man kə si yin də Sə xa vət Məm mə dov, İb ra ‐
him İsa yev, Də mir Qən bə rov, Qən bər Hüsey nov və
Ay dın Ço ba noğ lu ki mi də yər li in san la rı itir mi şik. Zə ‐
lim xan ki mi is te dad sa hi bi, Xalq şa i ri sağalmaz xəs tə li ‐
yə mübtə la oldu. Ay dın ki mi uni ver si tet təh sil li bir aşı ‐
ğın ara mız dan er kən get mə si aşıq sə nə ti üçün it ki dir.
Tə əss üflə ni rəm ki, ha mı nın dos tu olan, dost la rı nın sa ‐
yı‐ he sa bı bi lin mə yən bir dos tu çox tez itir dik. Tə səl li ni
on da ta pı rıq ki, dost la rı onu unut mur. 

Aşıq Ay dı nın dost la rın dan bi ri də saz‐ söz sə nə ti ni
yüksək qiy mət lən di rən, bir çox el şa ir lə ri nin, aşıq la rın
ki tab la rı nın ça pı na da yaq olan, ürə yi xe yir xah lıq la
döyünən Na ma zə li Məm mə dov dur. Onun sa yə sin də
işıq üzü görən «Ömrün et mə yə cək və fa de di lər» ki ta ‐
bı nı Ço ba noğ lu sə nə ti nin pə rəs tiş kar la rı na töhfə et ‐
mək dən məm nun luq du yu ram. 
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TÜRKO LO Gİ YA EL Mİ Mİ ZİN 
BAY RAQ DA RI *

Aka de mik Məm mə da ğa Şi rə li yev keç miş so vet lər mə ‐
ka nın da, xüsu sən də Azər bay can da adı if ti xar la çə ki lən,
az say lı dil çi alim lə ri miz dən dir – de sək səhv et mə rik. O,
böyük alim, böyük elm təş ki lat çı sı, böyük şəx siy yət idi.
Uzun müddət el mi ic ti ma iy yə tin pro fes sor de yən də ha ‐
mı nın onu nə zər də tut du ğu mə lum dur. M.Şi rə li yev ye ‐
ga nə dil çi ali mi miz dir ki, «Ba kı di a lek ti» ad lı na mi zəd lik
dis ser ta si ya sı nı müda fiə edən də Ba kı Dövlət Uni ver si te ‐
ti nin Müda fiə Şu ra sı əsə rin el mi də yə ri ni, təd qi qa tın də ‐
rin li yi ni nə zə rə ala raq onu bir ba şa fi lo lo gi ya el mlə ri dok ‐
to ru alim lik də rə cə si nə la yiq görmüş, SSRİ Ali At tes ta si ‐
ya Ko mis si ya sı tə rədd üd et mə dən BDU‐ nun Müda fiə
Şu ra sı nın qə ra rı nı təs diq lə miş di. De mək ol maz ki, M.Şi ‐
rə li ye vin əsə ri Azər bay can da di a lek to lo gi ya ya həsr olun ‐
muş ilk əsər idi. Hə lə 1926‐cı il də Aş ma rın «Nu xa di a ‐
lek ti» ad lı yax şı bir əsər yaz mış dı. La kin M.Şi rə li ye vin
təd qi qa tı san ba lı, el mi də yə ri, el mi ye ni lik lə ri ilə se çi ‐
lir di. Ali mi bu sa hə yə müəl li mi, prof. Bə kir Ço ban za də
is ti qa mət lən dir miş di. Ye ri gəl miş kən, prof. B.Ço ban za ‐
də nin gə lə cək də görkəm li dil çi lər ki mi ye ti şən da ha
iki tə lə bə si var dı. Әb dülə zəl Də mi rçi za də və Mux tar
Hüseyn za də. Ә. Də mir çi za də, əsa sən, dil ta ri xi ilə,
M.Hüseyn za də müa sir dil prob lem lə ri ilə, M.Şi rə li yev
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isə, əsa sən, türko lo gi ya, onun ma raq lı sa hə lə rin dən bi ‐
ri olan di a lek to lo gi ya ilə məş ğul ol muş du. Ta le dən ona
hər ali mə qis mət ol ma yan pay düşmüşdü. 

O, Azər bay can dil çi lə ri ara sın da ilk el mlər dok to ru,
ilk pro fes sor, ilk Әmək dar elm xa di mi, ilk Dövlət Müka ‐
fa tı la u re a tı, Azər bay can El mlər Aka de mi ya sı nın ilk
müxbir üzvü və ilk aka de mi ki, «So vets ka ya tyur ko lo ‐
gi ya» jur na lı nın ilk baş re dak to ru, Türk Dil Qu ru mu ‐
nun ilk azər bay can lı müxbir üzvü (1957), Azər bay can
SSR EA‐ nın Dil İn sti tu tu nun ilk di rek to ru (1949‐1951),
Әdə biy yat və Dil İn sti tu tu nun di a lek to lo gi ya şöbə si ‐
nin ya ra dı cı sı və ilk müdi ri (1951), ali nı ək təb lər üçün
di a lek to lo gi ya üzrə ilk dərs li yin müəl li fi və s. ol muş ‐
dur. Aka de mik Ağa mu sa Axun do vun yaz dı ğı ki mi, o,
Azər bay can dil çi li yi hüdud la rı nı ya rıb bey nəl xalq alə ‐
mə çı xan, el mi türko lo gi yanın zən gin üfüqlə rin də öz
ye ri olan ilk Azər bay can dil çi si dir. 

M.Şi rə li yev da ha çox Azər bay can di a lek to lo gi ya el ‐
mi nin ba ni si və di a lek to lo gi ya mək tə bi nin ya ra dı cı sı
ki mi şöhrət qa zan mış, türko lo gi ya ta ri xin də öz la yiq li
və əbə di ye ri ni tut muş dur. Tə sadü fi de yil dir ki, hə lə
1945‐ci il də SSRİ EA‐ nın müxbir üzvü N.K.Dmit ri yev
yaz mış dır: «M.Şi rə li ye vi çə kin mə dən Azər bay can di a ‐
lek to lo gi ya sı nın ba ni si ad lan dır maq olar». 

Akad. M.Şi rə li ye vin «Ba kı di a lek ti» (B., 1949, 1957),
«A zər bay can di a lek to lo gi ya sı nın əsas la rı» (B., 1962,
1968, 2008), «A zər bay can di li nin di a lekt və şi və lə ri»
(rus ca, B., 1982) türko loq la rın ən çox bəh rə lən di yi əsər ‐
lər olub, N.K.Dmit ri ye vin il lər lə öncə de dik lə ri ni təs ‐
diq lə yir. Di a lek to lo gi ya nın mövcud nə zə ri mə sə lə lə ri
bütövlükdə bu əsər lər də öz ək si ni ta pıb. 
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Aka de mik M.Şi rə li yev Azər bay can Res pub li ka sı nın
Dövlət Müka fa tı na la yiq görülmüş fun da men tal «A zər ‐
 bay can di a lek to lo gi ya sı nın əsas la rı» əsə rin də Azər bay ‐
can di li di a lekt və şi və lə ri nin təs ni fi ni ve rm iş, özünün
şəx sən iş ti rak et di yi di a lek to lo ji ek spe di si ya lar za ma nı
top la nan fak ti ki mate ri al lar əsa sın da ümu mi ləş mə lər
apar mış, Azər bay can di li di a lekt və şi və lə ri nin 4 qru ‐
pa: şərq, qərb, şi mal, cə nub qrupla rı na bölündüyünü
in ka ro lun maz fakt lar la is bat la mış dır. Alim Azər bay ‐
can di a lekt lə ri ni be lə müəy yən ləş dir miş dir: Qu ba, Ba ‐
kı, Şa ma xı (şərq qru pu), Qa zax, Qa ra bağ, Gən cə (qərb
qru pu), Nu xa (şi mal qru pu), Nax çı van, Or du bad, Təb ‐
riz (cə nub qru pu). Bu ki tab da Azər bay can di li di a lekt
və şi və lə ri nin fo ne tik, lek sik və qram ma tik xüsu siy ‐
yət lə ri tam əha tə olu nur. Onu da de yək ki, son vaxt lar
apa rı lan təd qiqat lar göstə rir ki, Dər bənd di a lek ti də
şərq qru pu na da xil dir. 

Ma raq lı dır ki, hə lə 1941‐ci il də M.Şi rə li yev rus di lin ‐
də çap et dir di yi bir mə qa lə sin də ilk də fə ola raq Azər ‐
 bay can di a lekt lə ri nin təs ni fi ni coğ ra fi prin sip əsa sın da
apa rıb və bu bölgü son ra lar, 1959‐cu il də U NES CO‐nun
«Fun da men tal tur ci ca» əsə rin də öz ək si ni ta pıb (bax:
M.Şi rə li yev. Bib li oq ra fi ya, B., 1969, s.15). Akad. M.Şi rə li ‐
ye vin türko lo gi ya da ilk də fə di a lekt və şi və lə rin təs ni ‐
finə da ir bölgüsü türko loq lar tə rə fin dən qə bul olun ‐
muş dur. Bu müna si bət lə görkəm li qa zax dil çi si Ş.Sa rı ‐
ba yev yaz mış dır: «Qa zax di a lek to lo gi ya sın da müba hi ‐
sə li mə sə lə lər çox dur. On la rın bi ri di a lekt lə rin təs ni fi ‐
dir. Bu mə sə lə nin türko lo ji aləm də ob yek tiv yo lu nu
Azər bay ca nın görkəm li türko lo qu M.Şi rə li yev müəy ‐
yən ləş dir miş dir. 
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Aka de mik M.Şi rə li ye vin ən böyük xid mət lə rin dən
bi ri də türko lo gi ya ta ri xin də ilk ola raq «A zər bay can
di li nin di a lek to lo ji at la sı» nı ya rat ma sı dır (Ba kı, «Elm »,
1990, 224 s.). M.Şi rə li ye vin tə şəbb üsü, rəh bər li yi və iş ‐
ti ra kı ilə ha zırla nan at las türko lo ji aləm də bu sa hə də
atı lan ilk və uğur lu ad dım dır. Məhz bu na görə dir ki,
baş qa türkdil li xalq lar di a lek to lo ji at las la rı tər tib edər ‐
kən Azər bay can di a lek to loq la rı nın təcr übə si nə əsas la ‐
nır dı lar. Türkmə nis tan EA‐ nın pre zi den ti, aka de mik
P.Ә zi mov bu müna si bət lə ya zır dı: 

«Türkmən lər di a lek to lo ji at la sın tər ti bi iş lə ri ni M.Şi ‐
rə li ye vin mək tə bin dən əxz et miş lər». 

Onu da de yək ki, Azər bay can ədə bi di li nin for ma ‐
laş ma sın da di a lekt lə rin ro lu mə sə lə si ni də ilk də fə
gündə mə gə ti rən və bu ba rə də qiy mət li əsər lər ya zan
da akad. M.Şi rə li yev ol muş dur. 

Qeyd et mək la zım dır ki, türko lo gi ya da dil çi lik coğ ‐
ra fiya sı nın əsa sı nı qo yan da akad. M.Şi rə li yev ol muş ‐
dur. Bu ba xım dan Ural ‐Al tay cə miy yə ti nin səd ri İ. Qun ‐
 na rın fik ri ma raq do ğu rur: «Türk dil lə ri nin dil çi lik coğ ‐
ra fiya sı üsu lu ilə öyrə nil mə si sa hə sin də M.Şi rə li ye vin
xid mət lə ri da nıl maz dır». 

Aka de mik M.Şi rə li ye vin türko lo gi ya sa hə sin də
gördüyü qlo bal iş lər, Ba kı nı türko lo ji mər kə zə çe vir ‐
mə si ni ta nın mış türko loq lar görür və yüksək qiy mət ‐
lən di rir di lər. «Vop ro sı ya zı koz na ni ya» jur na lın da
(JM°5, 1967) «Ke çən 50 il ər zin də So vet İt ti fa qın da
dil  çi li yin in ki şa fı» ad lı baş mə qa lə də qeyd edi lir di ki,
türk dil lə ri di a lekt lə ri nin təd qi qin də əl də edil miş
na i liy yət lər də akad. M.Şi rə li ye vin böyük xid mət lə ri
ol muş dur. 
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Görkəm li alim lə rin mötə bər or qan lar da akad. M.Şi ‐
rə li yev haq qın da yaz dıq la rı nı top la ya caq ol saq, bir ki ‐
ta ba sığ maz. Türko loq lar ara sın da akad. M.Şi rə li ye vin
nüfu zu o qə dər böyük idi ki, 1970‐ci il də SSRİ EA‐ nın
Pre zi di u mun da «So vets ka ya tyur ko lo gi ya» jur nal ının
nəş ri və baş re dak tor mə sə lə si or ta ya qo yu lan da SSRİ
Türko loq lar Ko mi tə si nin səd ri, akad. A. Ko no nov və
SSRİ EA‐ nın Әdə biy yat və Dil bölmə si nin ka ti bi, aka ‐
de mik M.Xrab çen ko nun jur na lın Ba kı da çıx ması və
baş re dak tor və zi fə si nə akad. M.Şi rə li yevin na mi zəd li ‐
yi ni dəs tək lə mə si tə sadü fi de yil di. 

Hə qi qə tən də, akad. M.Şi rə li yev so vet türko lo gi ya ‐
sı nın in ki şa fın da və yüksə kix ti sas lı kadr la rın ye tiş di ‐
ril mə sin də əvəz siz xid mət lər göstər miş dir. Tək cə Azər ‐
bay can da pro fesso run rəh bər li yi ilə 10 el mlər dok to ru
(on la rın ara sın da akad. A.A xun dov, akad. T.Ha cı yev,
pro fes sor lar dan M.Rə hi mov, M.A di lov, R.Mə hər rə mo ‐
va, Ә. Mah mu dov, T.Məm mə dov və baş qa görkəm li
dil çi alim lə ri mi zin ad lar ını görən də qürur his si ke çi ri ‐
rik), 50‐dən ar tıq el mlər na mi zə di ye tiş miş dir. 

Bun dan baş qa, prof. M.Şi rə li ye vin rəh bər li yi al tın ‐
da 3 nə fər Bal kan, qa qa uz və qa ra qal paq na mi zəd lik
dis ser ta si ya sı müda fiə edib. Elə cə də 9 özbək, 2 baş ‐
qırd, 2 ta tar, 1 qa ra çay və 1 qa zax ali mi nin fi lo lo gi ya
el mlə ri dok to ru alim lik də rə cə si al ma sın da da prof.
M.Şi rə li ye vin xid mət lə ri böyük ol muş dur. 

Ye ri gəl miş kən, pro fes so ru Av ro pa və Türki yə də də
yax şı ta nı yır dı lar.  

M.Şi rə li yev də fə lərlə Türki yə də el mi məc lis lər də türko ‐
lo gi yanın ən ak tu al prob lem lə ri, di a lek to lo gi ya və s. ba ‐
rə də ma raq lı mə ru zə lərlə çı xış et miş di. Pro fes sor 1953‐
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1954‐cü il lər də Bol qa rıs tan da So fi ya Uni ver si te tin də türk
fi lo lo gi ya sı ka fed ras ına rəh bər lik et miş, 1963‐cü il də isə
Pol şa da Var şa va və Kra kov uni ver si tet lə rin də türk di lin ‐
dən dərs de miş di. 

Pro fes sor Bol qa rıs tan da türk kənd lə ri ni bir‐ bir gə ‐
zə rək zən gin ma te ri al top la mış və hə min ma te ri al lar
əsa sın da «Türk di a lek to lo gi ya sı» əsə ri ni, ey ni za man ‐
da «Dil çi li yə gi riş» dərs li yi ni yaz mış dı. Pro fes so run
fə a liy yə ti is tər bol qar, türk, is tər sə də so vet alim lə ri tə rə ‐
 fin dən yüksək qiy mət lən di ril miş dir. Bol qar ali mi Em il
Bo yev 1966‐cı il də An ka ra da XI Türk Di li qu rul tayın da
«Bol qa rıs tan da türk di a lekt lə ri nin araş dı rıl ma sı» mövzu ‐
sun da mə ru zə edər kən xüsu si vur ğu la mış dır: 

«Bol qa rıs tan da türk di a lekt lə ri nin araş dı rıl ma sının
əsa sı nı prof. M.Şi rə li yev qoy du. Biz – o nun şa gird lə ri isə
bu işi da vam et di ri rik». 

Aka de mik M.Şi rə li ye vin ya ra dı cı lı ğı na Azər bay can
alim lə ri də yüksək qiy mət ver miş lər. Azər bay can
EA‐ nın müxbir üzvü Әb dülə zəl Dəmir çi za də, akad.
Ağa mu sa Axun dov (sil si lə ya zı lar), akad. To fiq Ha cı ‐
yev, pro fes sor lar dan Mir zə Rə hi mov, Yu sif Se yi dov
(sil si lə ya zı lar), Va qif As la nov, Әh məd Mah mu dov,
Rə hi lə Mə hər rə mo va, Qə zən fər Ka zı mov, Qə zən fər Pa ‐
şa yev və baş qa la rı akad. Şi rə li ye və mə qa lə lər həsr et ‐
m iş, ali min el mi fə a liy yə ti nə işıq tu tan diq qə tə la yiq fi ‐
kir lər söylə miş lər. 

Akad. M.Şi rə li yev mən na mi zəd lik dis ser ta si ya sı ya ‐
zar kən el mi rəh bə rim olub. «A zər bay can di li nin Kərk ük
di a lek ti» ad lı mövzu nu da özü seç miş di. 1962‐ci il də
İra qa tərc ümə çi iş lə mə yə ge dən də mə ni ya nı na ça ğır dı
və özünün ha zır la dı ğı «A zər bay can di li nin di a lekt və
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şi və lə ri nin mo noq ra fik təd qi qi nə da ir proq ram» (B.,
Azər bay can EA‐ nın nəş riy ya tı, 1956, 62 s.) və «Ba kı
di a  lek ti» ki ta bı nı mə nə ve rə rək dönə‐d önə tap şır dı ki,
Kərk ük di a lek ti İraq türkman la rı nın azər bay can lı ol du ‐
ğu nu göstə rə bi lə cək əsas sübut dur, ma te ri al top la. Bu
şan sı əl dən ver mə mə li yik. Akad. M.Şi rə li yev böyük
nümu nə mək tə bi idi. Hə yat da onun ki mi xe yir xah ada ‐
ma az rast gəl mi şəm. Həs sas, tə vazö kar, son də rə cə
mə də ni, ha mı ya nümu nə ola bi lə cək na dir in san idi. 

Bu ra da bir mə sə lə dən də söz aç maq va cib dir. M.Şi ‐
rə li yev sin tak sis üzrə prof. M.Hüseyn za də ilə müştə rək
yaz dı ğı ən uzunö mürlü dərs li yin müəl li fi dir. Türko loq ‐
lar ara sın da ən çox müba hi sə yə sə bəb olan isə sin tak sis ‐
də ta be li mürək kəb cümlə mə sə lə si dir. Bə zi alim lər fei li
bağ la ma tər kib lə ri ni bu daq cümlə he sab edir lər. Prof.
M.Şi rə li yev, M.Hüseyn za də, Z.Bu da qo va, Әl övsət Ab ‐
dul la yev, Yu sif Se yi dov və baş qa la rı isə fe ili bağ la ma
tər kib lə ri nin xə bər lik ka te qo ri ya sı na məx sus qram ma ‐
tik əla mə ti ol ma dı ğı na və bu tər kib lər mübtə da ilə uz ‐
laş ma dı ğı na görə onu bu daq cümlə he sab et mir lər.

Akad. M.Şi rə li yev «Ta be li mürək kəb cümlə prob ‐
lem lə ri» və «Müa sir Azər bay can di lin də mürək kəb
cümlə mə sə lə si» mə qa lə lə rin də fei li bağ la ma tər kib lə ri
ba rə də öz müddə a la rı nı irə li sürmüşdür. 

Biz Azər bay can di li nin Kərk ük di a lek tin də ‐an da,
‐ən də şə kil çi li fei li bağ la ma ların və «i sə» mo dal sözünün
şəxs lər üzrə də yi şə rək mən su biy yət şəxs şə kil çi lə ri ni
qə bul et mə si və təs rif lən mə si ni or ta ya qo yan da Azər ‐
bay can da sen sa si ya ki mi qar şı lan dı.  

‐an də, ən də şə kil çi li fei li bağ la ma və feili bağ la ma
tər kib lə ri nin, elə cə də «i sə» mo dal sözünün mən su biy ‐
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yət şə kil çi lə ri qə bul edə rək təs rif lən mə si aşa ğı da kı ki ‐
mi baş ve rir. 

İsə mo dal sözü ilə

Çox la rı bu daq cümlə mə sə lə sin də akad. M.Şi rə li ye ‐
vin müddə a la rı na ən gəl törən di yi ni düşündülər. Pro ‐
fes sor bu haq da xüsu si mə qa lə yaz dı. Gəl di yi nə ti cə bu
ol du ki, bu pro ses bütün fei li bağ la ma la ra aid ol ma dı ‐
ğın dan və həm də tək cə İraq‐ türkman ləh cə sin də müşa ‐
hi də olun du ğun dan bu daq cümlə yə da ir onun müddə a ‐
 la rı nı ən gəl lə mir. 

Pro fes sor Azər bay can di li nə da ir xa ric də nə çıx sa, cid ‐
di şə kil də iz lə yir və in gi lis ‐A zər bay can dil lə ri fakü ltə si ni
bi tir di yim dən tərc ümə si ni mə nə hə va lə edir di. 1975‐ci
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ilin 2‐ci ya rı sın da AB Ş‐ın Flo ri da Uni ver si te tin dən Sə lim
Hüseyn qu lu oğ lu nun «A zər bay can di li nin ge ne ra tiv fo ‐
no lo gi ya sı» ad lı ma raq lı dis ser ta si ya sı nı rəy üçün Nə si mi
adı na Dil çi lik İn sti tu tu na göndər miş di lər. İn sti tu tun di ‐
rek to ru akad. M.Şi rə li yev lə əsə rə müsbət rəy ver dik. 

Ta le elə gə tir di ki, 1983‐cü ilin ya yın da AB Ş‐a iki ay ‐
lıq el mi mə zu niy yə tə ge də si ol dum. Pro fes sor çox se ‐
vin di. Dönə‐d önə tap şır dı ki, AB Ş‐da Azər bay can di li nə
da ir araş dır ma lar la (Cə nu bi Azər bay can da xil ol maq la)
cid di ma raq la nım. AB Ş‐da Azər bay can di li nə və di a lek ‐
ti nə da ir xey li təd qi qat la rın ol du ğu nu üzə çı xar dım və
və tə nə qa yı dan dan son ra Nə si mi adı na Dil çi lik İn sti tu ‐
tu nun əmək daş la rı qar şı sın da mə ru zə et dim. İn sti tu tun
di rek to ru M.Şi rə li yev di rek tor müa vi ni prof. Z.Bu da qo ‐
va ya və şöbə müdir lə ri nə göstə riş ver di ki, Azər bay can
di li nin xa ric də təd qi qi nə da ir mə qa lə lər top lu su ha zır ‐
la sın lar. Mə nim «ABŞ ‐da Azər bay can di li nə da ir araş ‐
dır ma lar» ad lı ge niş mə qa ləm da xil ol maq la mə qa lə lər
məc mu ə si «A zər bay can di li xa ric də» (Ba kı, «Elm », 1990,
272 səh.) adı ilə pro fes so run sağ lı ğın da işıq üzü gördü
və tə şəbb üsü öz bəh rə si ni ver di yi nə görə se vin di. 

Hər də fə Fəx ri xi ya ban da xal qı mı zın, sözün hə qi qi
mə na sın da, fəxr lə ri olan görkəm li alim lə ri miz Ab bas
Za  ma nov, Әli hey dər Oru cov, Ya şar Qa ra yev, Qa sım
Qa  sım za də və Araz Da daş za də ni zi ya rət edib, el mi rəh ‐
bə rim Məm mə da ğa Şi rə li ye vin mə za rı önündə da ya nır,
mə ni elm alə mi nə gə tir di yi nə, ata lıq qay ğı sı göstər di yi ‐
nə görə min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. San ki o da heç vaxt
üzündən əs kik ol ma yan xoş tə bəss ümlə çək di yi zəh mə ‐
ti itir mə di yi mə, qəb ri nin üstünü götürtdüyümə görə ra ‐
zı lı ğı nı bil di rir. 
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ZӘN GİN ӘDӘ Bİ MÜHİ TİN 
GÖRKӘM Lİ TӘD Qİ QAT ÇI SI *

Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tu nun ha zır la dı ğı
çox cild lik «A zər bay can ədə biy ya tı ta ri xi» əsə ri nin V cil ‐
 di ni in sti tu tun El mi Şu ra sın da müza ki rə edir dik. Qə ri ‐
bə bir mən zə rə nin şa hi di ol duq. İn sti tu tun di rek to ru,
aka de mik İsa Hə bib bəy li mövzu la rın ha zır lıq sə viy yə ‐
si və ki min tə rə fin dən ya zıl dı ğı nı də qiq ləş di rir di. İsa
müəl lim han sı mövzu nun adı nı çə kir di, el mi ka tib mə ‐
lu mat ve rir di: «O mövzu nu prof. Al xan Məm mə dov
iş lə yib». El mi Şu ra nın səd ri, akad. İsa Hə bib bəy li ya rı ‐
za ra fat, ya rı ger çək de di ki, be lə çı xır ki, V cil di prof.
Al xan Məm mə do vun cil di ad lan dır ma lı ola ca ğıq. Be lə
ol maz. Bir ne çə mövzu nu özü götürdü, bir ne çə si ni in s ‐
ti tu tun ad lı‐ san lı əmək daş la rı ara sın da bölüşdürdük.
Hə min vaxt mə ni Al xan Bay ra moğ lu nun (Məm mə do ‐
vun) əmək se vər li yi, ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zə vur ‐
ğun lu ğu, də rin təd qi qat la rı düşündürdü. Haq qın da
ürək sözlə ri ni yaz maq qə ra rı na gəl dim. Al xan Məm ‐
mə do vun na mi zəd lik və dok tor luq dis ser ta si ya sı Azər ‐
bay ca nın ən zən gin mühit lə rin dən bi ri nə – Şa ma xı ədə ‐
bi mühi ti nə həsr olu nub. Ali min bu mövzu nu seç mə si
tə sadü fi de yil dir. Azər bay can Dövlət Pe da qo ji İn sti tu ‐
tu nun fi lo lo gi ya fakü ltə si ni fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti ‐
rən (1977) Al xan Məm mə dov tə yi nat la Şa ma xı ra yo nu ‐
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na göndə ri lib və xey li müddət (1977‐1982) ora da dil ‐
ə də biy yat müəl li mi iş lə yib. Şa ma xı ədə bi mühi ti nin
ənə nə lə ri ni iz lə yib. İs teh sa lat dan ay rıl maq la AME A‐ nın
Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tu nun as pi ran tı ol sa da,
bir an be lə Şa ma xı ədə bi mühi tin dən ay rıl ma mış, dis ‐
ser ta si ya mövzu su nu M.Ә. Sa bir dən götürmüş, as pi ran ‐
tu ra nı bi tir dik dən az son ra «M.Ә. Sa bir və ic ti ma i ‐ə də bi
mühit (el mi tərc üme yi‐ hal mə sə lə lə ri» ad lı na mi  zəd lik
dis ser ta si ya sı müda fiə et miş dir. Hə min dis ser  ta si ya ilə
o, M.Ә. Sa bi rin tim sa lın da mil li ədə biy yatş ünas lıq da bi ‐
rin ci ola raq klas sik sə nət ka rın el mi tərc üme yi‐ ha lı nı
yaz mış dır. Bə zən Al xan müəl li mə qib tə edi rəm. Xa qa ‐
ni Şir va ni, İ. Nə si mi, S.Ә. Şir va ni, M.Ә. Sa bir, Ab bas Səh ‐
hət, M.Ha di ki mi görkəm li qə ləm sa hib lə ri ye ti rən
mühit dən yaz maq şə rəf li dir. Ey ni za man da böyük mə ‐
su liy yət tə ləb edən bir iş dir. Al xan Bay ra moğ lu «Şa ‐
ma xı ədə bi mühi ti» ad lı dok tor luq dis ser ta si ya sı ilə
mil li ədə biy yatş ünas lıq da ilk ola raq ədə biy ya tın re gi o ‐
nal as pekt də araş dı rıl ma sı nın el mi və təcr übi prin sip ‐
lə ri ni müəy yən ləş di rib. Onu da de yək ki, Cüm hu riy ‐
yət dövrü ədə biy ya tın ilk mo noq ra fik təd qi qi ni də or ‐
ta ya Al xan Məm mə dov qo yub.  

Prof. Al xan Məm mə do vun on dan ar tıq mo noq ra fi ‐
ya sı, tər tib et di yi ki tab lar, çox say lı el mi mə qa lə lə ri cid ‐
di el mi ax ta rış la rın nə ti cə si dir. Onun həd dən ar tıq cid ‐
di li yi nə, iş də mə su liy yə ti nə, heç şübhə siz, müəl lim lik
fə a liy yə ti də tə sir et miş dir. Ni za mi adı na Әdə biy yat
İn sti tu tun da baş el mi iş çi ki mi il lik el mi‐ təd qi qat iş lə ‐
ri ni qat‐ qat ar tıq la ma sı ilə ye ri nə ye ti rən Al xan müəl ‐
lim, ey ni za man da Ba kı Dövlət Uni ver si te ti nin pro fes ‐
so ru dur. On ilə ya xın (1998‐2005) Tə fəkk ür Uni ver si te ‐

217



tin də Azər bay can və baş qa türk xalq la rı ədə biy ya tın ‐
dan dərs de miş dir. Al xan Məm mə dov həm ta nın mış
pe da qoq, həm də ta nın mış ədə biy yatş ünas alim dir. O,
dok tor luq dis ser ta si ya sı nı müda fiə et di yi 1998‐ci il dən
cə mi dörd il son ra Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tun ‐
da çox mötə bər Dis ser ta si ya Şu ra sı na üzv tə yin edil ‐
miş dir. Bu, böyük eti mad idi. İyir mi ilə ya xın hə min
şu ra da gah müa vin, gah da həm sədr ol du ğum dan fəxr ‐
lə de yə bi lə rəm ki, Al xan Bay ra moğ lu eti ma dı elə ilk
il dən doğ rult du və bu gün də hə min şu ra nın üzvüdür.
Bu ra da xüsu si vur ğu la maq is tə yirəm ki, Dis ser ta si ya
Şu ra sın da tək cə id di a çı la rın de yil, elə cə də şu ra üzvlə ‐
ri nin çı xış la rı za ma nı on la rın bi lik sə viy yə si ay dın olur.
Prof. Al xan Bay ra moğ lu Dis ser ta si ya Şu ra sı nın işin də
fə al iş ti rak et mək lə, mə na lı, məz mun lu, hə də fə düz
də yən çı xış la rı ilə se çi lir. 

Pro fes sor Al xan Bay ra moğ lu nun pe da qo ji fə a liy yə ‐
tin dən yu xa rı da söz aç dıq. O, Ba kı Dövlət Uni ver si te ‐
tin də tək cə dərs de mək lə ki fa yət lən mir, dərs və sa it lə ‐
ri, təd ris proq ram la rı ha zır la yır. Pe da qo ji fə a liy yə tin
çə lən gi olan dərs lik lər ya zır. «Müxtə sər Azər bay can
ədə biy ya tı ta ri xi (qə dim dövrdən 1930‐cu il lə rə dək)»
oçer ki, xüsu sən də «A zər bay can jur na lis ti ka mək təb lə ‐
ri» əsə ri el mi ic ti ma iy yət ara sın da böyük re zo nans ya ‐
rat dı. İkin ci əsər onun mət bu atş ünas lı ğa həsr edi lən
üçüncü ki ta bı dır. «A zər bay can jur na lis ti ka mək təb lə ‐
ri» ki ta bı nın re dak to ru və önsözün müəl li fi, ta nın mış
jur na list Әf la tun Ama şov xüsu si vur ğu la yır ki, «ço xil ‐
lik el mi ax ta rış la rın məh su lu olan bu ki tab da jur na lis ‐
ti ka mı zın in di yə dək keç di yi yo la məhz mək təb priz ‐
ma sın dan də yər ve ril miş dir. Be lə bir də yər lən dir mə,
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heç şübhə siz, ta ri xi keç mi şi mi zi ya ra dan in san la rın ru ‐
hu na böyük eh ti ram dır». 

Prof. Al xan Bay ra moğ lu nun el mi əsər lə ri nə nə zər
sa lan da ay dın ca görünür ki, onun əsər lə ri müa sir li yi
və gə rək li yi ilə fərq lə nir, təd qi qat çı la rın diq qət mər kə ‐
zin də olur.  

Fə da kar təd qi qat çı alim, qə ni mət in san Al xan Bay ‐
ra moğ lu qə lə mi nin da ha da püxtə ləş di yi, bir alim ki mi
da ha da müdrikləş di yi bir ça ğa qə dəm qo yur. Qoy qə ‐
dəm lə ri da ha da uğur lu ol sun. Bu çağ ən böyük ar zu
mə qa mı dır.  

Al tmış ya şın müba rək, Al xan müəl lim! 
Sə nə in san itir dik dən son ra qəd ri ni da ha yax şı bil di ‐

yi, qiy mət lən dir di yi möhkəm can sağ lı ğı ar zu edi rəm. 
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«KO ROĞ LU» OPE RA SI NIN TA MA ŞA SI 
HAQ QIN DA DÜŞÜNCӘ LӘ RİM *

Bu gü nlər də A zər bay can Dövlət Ope ra və Ba let Te at ‐
 rın da mə nə bir da ha «Ko roğ lu» ope ra sı na bax maq qis ‐
mət ol du. Bu na görə mə ni ope ra ya bir gə bax ma ğa də ‐
vət edən aka de mik İsa Hə bib bəy li yə min nət da ram.
Ope ra nın 2014‐2015‐ci il lər te atr mövsümü üçün nə ‐
zər də tu tu lan proq ra mı nı alıb nə zər dən ke çi rdim.  

«Ko roğ lu» ope ra sı nın qı sa məz mu nu Azər bay can,
rus və in gi lis dil lə rin də ve ril miş dir. Hər pər də də, hər
şə kil də dil lər üzrə nə qə dər fərq olar mış. Azər bay can
və rus dil lə rin də olan mətn lə ri cid di re dak tə et mək la ‐
zım dır. Bir cə mi sal göstər mək lə ki fa yət lə nə cəm. II pər ‐
də nin III şək lin də göstə ri lir ki, Ko roğ lu döyüş ru hun ‐
da öz dəs tə si ilə Çən li bel qa la sın dan çı xır. Rus ca mətn ‐
də isə bu nun ək si ni görürük. Özü də ne cə. «O pa len nıy
bo yem, v kre post vxo dit Ko roq lı so svo im ot rya dom».  

O ki qal dı opera nın qı sa məz mu nunun in gi lis cə mət ‐
 ni nə, tə əss üflə de mə li yəm ki, bu işi in gi lis cə qə na ət  bəxş
bi li yi ol ma yan bir şəxs ye ri nə ye ti rib. Әs lin də, bu na
tərc ümə də de mək ol maz. He sab edi rəm ki, bu ən azı
mə su liy yət siz lik, mə də niy yə ti mi zə la qeyd lik dir. İki cə
mi sal la ki fa yət lə nə cəm.  

Ope ra nın I pər də si nin I fəs li be lə baş la yır: «Hə sən
xa nın sa hib ol du ğu dağ kənd lə rin dən bi ri. Kənd li lər
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hə ya tın ağır lı ğın dan və ya şa yı şın çə tin li yin dən şi ka yət ‐
 lə nir lər». İn gi lis di li nə tərc ümə də oxu yu ruq: «A zər  bay ‐
ca nın dağ lıq bölgə sin də Hə sən xan tə rə fin dən ida rə
olu nan şə hər. Şə hər li lər ya şa yış la rı nın ağır lı ğın dan şi ‐
ka yət edir lər». İkin ci bir mi sal. Mə lum dur ki, Qı rat zil
qa ra bir at dır. Səh nə yə də doğ ru ola raq qa ra rəng li at
çı xa rır lar. Tərc ümə də ağ at ki mi ya zı lıb. Şə hər lə kən di,
ağ rəng lə qa ra rən gi se çə bil mə yən tərc ümə çi yə nə de ‐
yə sən. Mə nə be lə gə lir ki, tərc ümə çi heç ope ra nı görmə ‐
yib. Fi kir mə ni götürmüşdü. Mə ni xə yal dan «Ko roğ ‐
lu» ope ra sı nın uvert üra sı ayır dı. 

Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin in sa nı hal dan‐
 ha la sa lan qə nir siz mu si qi si, gözəl səh nə lər, rəq qa sə lər
qru pu san ki ope ra ilə ba le tin qov şa ğın da bər qə rar olan
bu mi sil siz əsər, rol la rı ifa edən Xalq ar tis ti Sa mir Cə fə ‐
rov (Ko roğ lu), Әmək dar ar tist Zem fi ra İs ma yı lo va (Ni ‐
gar), Әli əh məd İb ra hi mov (Təl xək), Fə rid Әli yev (Həm ‐
zə bəy), Әmək dar ar tist Gülyaz Məm mə do va (Xa nən ‐
də qız), xüsu sən də Xalq ar tis ti Şah lar Qu li yev (Hə sən
xan) də fə lər lə sürək li al qış lar la qar şı lan dı. 

Qürur his si ke çir dim. Fəxr et dim ki, Üze yir bəy ki ‐
mi da hi ye ti rən xal qa mən su bam. Gözümün önünə bu
əbə di ya şar ope ra nın şöhrət lən mə sin də mi sil siz xid ‐
mət lə ri olan tək rar sız müğən ni lər, SSRİ Xalq ar tist lə ri
Bülbül, Lütfi yar İma nov, ba let meys ter, SSRİ Xalq ar tis ‐
ti Qə mər Al mas za də, SSRİ Xalq rəs sa mı Ta hir Sa la hov
gəl di. Ürə yim fə rəh lə döyündü ki, xal qın if ti xar mən ‐
bə yi olan bu böyük şəx siy yət lə rin ha mı sı nı şəx sən
görmüşəm. On da fər qi nə var mır dım, bəl kə də, dərk
et mir dim ki, on lar xal qı şöhrət lən di rən, mə də niy yə ti ‐
mi zi dünya ya ya yan və ta nı dan əvəz siz in san lar dır.  

221



Üze yir bə yin zən gin ir si ba rə də düşündüm. Doğ ru ‐
dur, Üze yir bə yin «Ko roğ lu» ope ra sı onun şah əsə ri he ‐
sab olu nur. Xal qın yad da şın da daş laş mış «Ko roğ lu»
das ta nı əsa sın da ope ra yaz maq o qə dər də asan iş de yil.
La kin qey ri ‐a di fit ri is te dad sa hi bi, bütün za man la rın
bəs tə ka rı Üze yir bəy möhtə şəm bir ope ra ya rat mış dır.
Bu nun la bə ra bər, yüz il dən ar tıq səh nə dən düşmə yən,
xal qın qəl bi nə yol ta pan, bu nə həng sə nət ka ra son suz
şöhrət gə ti rən «Ley li və Məc nun», «Әs li və Kə rəm», «O
ol ma sın, bu ol sun» və bütün dünya da ta nı nan, əc nə bi
dil lər də oy na nı lan «Ar şın mal alan» ki mi ölməz əsər lər
də mə nə qa lır sa, şah əsər lər dir. Bu öz ye rin də. 

«Ko roğ lu» ope ra sı na ba xan dan son ra mən də bu
möhtə şəm abi də ilə bağ lı tə əss üra tı mı oxu cu lar la
bölüşmək ar zu su baş qal dır dı. Bu, sə bəb siz de yil dir.  

Әsə rin lib ret to sun da müəy yən ça tış maz lıq lar özünü
göstə rir. M.S.Or du ba di 1937‐ci il də lib ret to nu ya zan da
«Ko roğ lu» das ta nı nın bütün qol la rı ilə ta nış ol maq im ‐
ka nı əl də et mə miş di. O, «Ko roğ lu» lib ret to su nu ya za ‐
na qə dər, 1912‐ci il də Ba kı da işıq üzü görən ki tab ça nı
nə zə rə al ma saq, cə mi iki cə də fə «Ko roğ lu» das ta nı çap
olun muş du. 1927‐ci il də V.Xu luf lu nun, 1936‐cı il də
H.Ә li za də nin tər ti bin də. Baş qa bir tə rəf dən də «Ko ‐
roğ lu» o vaxt hə lə el mi cə hət dən təd qi qa ta cəlb olun ‐
ma mış dı. Әks təq dir də görkəm li ya zı çı, şa ir, dra ma ‐
turq, pub li sist, «Nər giz» və «Ni za mi» ope ra la rı nın,
«Beş ma nat lıq gə lin» və «Ürək ça lan lar» mu si qi li ko ‐
me di ya la rı nın lib ret to müəl li fi M.S.Or du ba di «Ko roğ ‐
lu» ope ra sı na da ha möhtə şəm lib ret to ya zar dı. 

Ope ra da Ko roğ lu nun də li lə ri görünmür. Axı kim
bil mir ki, Ko roğ lu nu Ko roğ lu edən də li lə ri dir.  
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«Ko roğ lu» das ta nın da Ni gar Hə sən xa nın qı zı, Ey ‐
vaz isə Ko roğ lu nun se vim li də li lə rin dən bi ri dir.  

Ope ra da isə Ni gar qul luq çu, Ey vaz isə onun qar da ‐
şı dır. Ey va za ada mın ya zı ğı gə lir. O, do nub ye rin də
qa lan, boy nubü kük za val lı tə si ri ba ğış la yır. 

Bu isə «Ko roğ lu» das ta nın dan xə bə ri olan ta ma şa ‐
çı la rı çaş baş sa lır. Ta ma şa çı açıq ca görür ki, «Ko roğ lu»
fil mi das tan la da ha çox səs lə şir, nə in ki ope ra ilə.  

Onu da de yim ki, Çən li bel səh nə lə ri da rıx dı rı cı dır.
Heç ol ma sa İsmayıl Hi da yət za də nin qu ru lu şun da
1937‐ci il ta ma şa sın dan səh nə lə rə ba xay dı lar (ASE,
X cild, s.221). Ağac lıq, gül‐çi çək ürək açır. 

Baş qa bir mi sal. Xalq qəh rə ma nı Ko roğ lu səh nə yə
gə lən də də, səh nə dən çı xıb ge dən də də adi adam tə si ‐
ri ba ğış la yır. Səh nə də ki lər san ki onu görmürlər. Ko ‐
roğ lu nun ge yi min də də ar zu o lun maz bir mə sə lə diq ‐
qə ti çə kir. Qəh rə ma nın Mis ri qı lın cı ar xa tə rəf dən çu ‐
xa nı yu xa rı qal dı rır, qı lın cın ucu görünür. Ürəksı xan,
Ko roğ lu ya ya raş ma yan bir mən zə rə ya ra nır. 

Bu ha lı ara dan qal dır maq üçün Bülbülün Mis ri qı ‐
lın cı be li nə ne cə bağ la dı ğı na bax maq ki fa yət edər di
(bax: ASE, II cild, s.376). 

Baş qa bir mə sə lə. Das tan dan mə lum dur ki, Ko roğ ‐
lu hər vaxt xalq la məs lə hət lə şir, on la rın sözünə qu laq
asır. Ope ra da isə ha mı bir ağız dan Ko roğ lu ya yal va rır
ki, Həm zə yə ina nıb onu mey tər qoy ma sın, Ko roğ lu
əli nin hə rə kə ti ilə «yox» de yir. 

Әsə rin II pər də sin də Həm zə bəy Qı ra tı oğur  la ma ğa
bir şərt lə ge dir ki, Hə sən xan qul luq çu qız Ni ga rı ev lən ‐
mək üçün ona ver sin. Әgər o bəy dir sə, bir qul luq çu qı za
görə hə ya tı nı ni yə təhl ükə yə atır. Bə yəm Həm zə bəy Hə ‐
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sən xan dan qul luq çu qız – Ni ga rı is tə sə xan onun sözünü
ye rə sa lar dı? De yi lən lər hind film lə rin də ki qon dar ma
süjet lə ri an dı rır. 

«Ko roğ lu» ope ra sı nın da ha can lı, da ha möhtə şəm
et mək üçün o qə dər yol lar var, gəl görə sən. Mə sə lən,
«Ko roğ lu» das ta nın da Aşıq Cünun apa rı cı ob raz lar ‐
dan dır. Ope ra da isə Aşıq Cünun görünmür. Mən cə,
ope ra da be lə bir epi zod ye ri nə düşər di ki, Aşıq Cünun
məc lis də sa zı döşünə ba sa raq Ko roğ lu nu tə rif lə yir, onun
şüca ə tin dən, qəh rə man lı ğın dan söz açır. Ko roğ lu mərd ‐
li yi ni nüma yiş et di rir. Saz la‐s özlə Gi zir oğ lu Mus ta fa
bə yin da ha güclü ol du ğu nu bə yan edir. Tə bii ki, bu nun
üçün ope ra ya ye ni şe ir par ça la rı əla və olun ma lı dır. Әs ‐
lin də, on lar das tan da var. 

Bütün bun la rı sa da la maq da sözümün ca nı odur ki,
ilk ta ma şa sın dan bir əs rə ya xın vaxt keç mə si nə bax ma ‐
ya raq, Azər bay can klas sik mu si qi si nin şah əsə ri «Ko ‐
roğ lu» ope ra sı İs ma yıl Hi da yət za də nin qu ru lu şun da
göstə ri lir. Mə nə qa lır sa, yax şı nə var sa sax la maq la,
ope ra da yer alan şe ir lə rə, ümu miy yət lə, lib ret to ya və
ope ra nın qu ru lu şu na ye ni dən bax ma ğın vax tı çat mış ‐
dır. Bu nə cib işə qüdrə ti ça tan, ürə yi Üze yir bə yə mə ‐
həb bət lə döyünən, və tən pər vər lik duy ğu la rı ilə ya şa ‐
yan mil li ruh lu şa ir lə ri miz və pro fes si o nal re jis sor la rı ‐
mız var dır.  
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İRAQ TÜRKMAN LA RI NIN  
NA ĞIL DÜNYA SI *

Әs rlər lə, min il lər lə xal qın yad da şın dan süzülüb
gə lən, «ə sa tir və ba ya tı da, na ğıl və das tan da əbə di lə ‐
şən, can lı yad da şa çev ri lən, heç kə sin so yu nu, əs li ni,
za tı nı unut ma ğa qoy ma yan, onu par ça lan maq dan xi ‐
las edən, şüur da, düşüncə də, mə nə viy yat da xal qın
bütövlüyünü tə min edən folk lor »un (Y.Qa ra yev) epik
növünün zir və mə qa mı, çox ya yı lan və çox da se vi lən
na ğıl lar dır. El dən elə, nə sil dən nəs lə, ev dən evə, dil ‐
dən di lə gə zən, xal qın hə ya ta müna si bə ti ni, is tək və ar ‐
zu la rı nı, bəxt, ta le, xoş bəxt hə yat ba rə də dünyagö ‐
rüşünü əks et di rən, xey rin şər, haq sız lıq üzə rin də qə ‐
lə bə si ni, əda lə tin tən tə nə si ni göstə rən bu əvəz siz in ci ‐
lər, tə əss üf ki, elm və tex ni ka nın sürət lə in ki şaf et di yi,
xalq tə xəyy ülünün məh su lu olan «u çan xal ça lar »ı təy ‐
ya rə lə rin, kos mik gə mi lə rin əvəz et di yi zə ma nə miz də
öz mövqe yi ni əl dən ver mə yə, unu dul ma ğa yan al mış ‐
lar. Na ğıl çı lıq, na ğıl söylə mək bir çox xalq lar da söylə ‐
niş tər zi ni də yi şə rək səh nə, ra dio və te le vi zi ya ya ayaq
aç dı ğı, ma raq lı na ğıl film lə ri ya ra dıl dı ğı hal da, İraq‐
 türkman folk lo run da bir sənət ki mi ara dan çı xır.  

Na ğıl la rın folk lorş ünas lıq da ar xa pla na keç mə si nə
tə bii pro ses ki mi ba xıl ma lı dır. Bə zi janr lar tə bii ola raq
get‐ ge də ara dan çı xır, bə zi lə ri isə çi çək lən mə dövrü
ke çi rir. Folk lorş ünas la rın fik rin cə, xalq mah nı la rı, ata ‐
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lar sözlə ri, lə ti fə lər, uşaq na ğıl la rı və s. janr lar əbə di
ola raq ya şa ya caq lar.* De mək la zım dır ki, son il lə rə qə ‐
dər Kərk ük do lay la rın da uzun qış ge cə lə ri bir evə top ‐
la şar, xa lı və pa laz lar üzə ri nə bu ra xı lan si ni lər də sa ‐
mo var dan çay içər, kömür közü ilə do lu man qal ət ra ‐
fın da qı zı nar və na ğıl la rı din lə yər di lər. Baş qa xalq lar ‐
da və Azər bay can da ol du ğu ki mi** on la rı, əsa sən, pe ‐
şə kar na ğıl çı lar da nı şar dı lar. 

Kərk ük do lay la rın da gündüz na ğıl söylə mək məs ‐
lə hət görülmür. Uşaq la ra be lə bir inam təl qin edi lib ki,
kim gündüz na ğıl da nış sa, na ğıl bi tən də ço qu çı xar,
yə ni ba şın da buy nuz bi tər. Böyüklər ara sın da isə be lə
bir inam var ki, kim gündüz na ğıl da nış sa, pa ra sı pul
(qə pik‐ qu ruş) olar, yə ni müflis lə şər.*** 

Müəy yən qis mi top la na raq çap edi lən İraq‐ türkman
na ğıl la rı****, bir qay da ola raq, na ğı lın məz mu nu ilə
əla qə si ol ma yan piş rov la baş la yır. Piş rov dan son ra gi ‐
riş – baş lan ğıc gə lir. La kin re a list na ğıl la rın ək sə riy yə ti
piş rov suz‐ fi lan sız «Var idi, yox idi, bir av çı var idi».
«Bi ri var idi, bi ri yox idi, da rın dünya sın da bir pad şah
var idi» və s. ki mi baş la yır. 
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Sa bir Də mir çi). Bağ dad, 1999, 139 sə hi fə. 



Yal nız kərk üklü ya zı çı Mövlud Ta ha Qa ya çı nın top ‐
la ya raq göndər di yi, əli niz də ki ki tab da yer alan, «söylə ‐
yən fi lan kəs, qə lə mə alan Mövlud Ta ha Qa ya çı» göstər ‐
di yi miz mə i şət na ğıl la rın da və mə i şət na ğıl‐ he ka yə lər ‐
də piş ro va, de mək olar ki, tə sadüf edil mir. 

Kərk ük na ğıl la rı aşa ğı da kı piş rov lar la baş la yır:  
«Bi ri var idi, bi ri yox idi, ya lan ger çək dən çox idi. Ya ‐

la nı dol dur du lar çu va la, da ya dı lar du va ra. Ger çə yi qoy ‐
du lar mey dan ba şı na. Ma tal gəl di qa pı ya, hart dan‐ hurt ‐
dan, sıx ma sı qar pız qa bu ğı, dügmə si turp dan. Aman‐
 za man için də, qər bil sa man için də, də və bər bər lik edir,
əs ki ha mam için də. Ha ma mın ta sı yox, peş ta ma lın or ta ‐
sı yox. Köyümüzə ta zı ga lib, onun da xal ta sı yox. ..» 

Ya xud:  
«Var idi, yox idi, ya lan ger çək dən çox idi. Ya la nı

dol dur du lar çu va la, da ya dı lar du va ra. Ger çə yi qoy du ‐
lar qa ba, as dı lar qa zu ğa. Aman‐ za man için də, qər bil
sa man için də, də və bər bərl ik edir, əs ki ha mam için də.
Ha mam çı nın ta sı yox, peş ta ma lın or ta sı yox. Bi rə yə
vur du lar pa lam. Otuz iki yer dən çək di lər ko la nı». 

Və ya: «Ya lan bir ya la nıy dı, sər çə pəh li va nıy dı. Sər ‐
çə yə yüklə di lər pa la nı, qırx yer dən çək di lər ko la nı». 

De di: Eşq ol sun! və ya Afə rin! Ne cə uy dur dun bu
ya la nı.. .»*  

Və ya: 
«Ma tal, ma tal mat atar, bir ki şi xur ma sa tar. Xur ma ‐

nı gə ti mən ye yim, görək kim bor ca ba tar. Hart dan‐
 hurt dan, sıx ma sı qar pız qa bu ğu, dügmə si turp dan. ..» 

Və ya: 
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«Ma tal, ma tal, ma tı na, şey tan min di atı na. Әlin də
qam çı sı nı və ya quy ru ğu nu do lan dır dı, çal dı fi lan kə ‐
sin (na ğıl da nı şan məc lis də əy lə şən bir dos tu nun və ya
uşa ğın adı nı çə kir) su ra tı na. Qam çı ya qüvvət, Mə həm ‐
mə də sa la vat. Be lə cə na ğıl gəl di bu ra ya.. .» 

De mək la zım dır ki, piş rov da sözlə rin axı cı lı ğı, ahəng ‐
dar lı ğı əsas şərt dir. Piş rov la ra baş qa türkdi l li və elə cə də
qey ri xalq la rın na ğıl la rın da da tə sadüf edi lir. Mə sə lən,
rus di lin də «pris kaz ka» adı ilə ta nı nan piş rov lar var dır.
La kin Azər bay can və İraq‐ türkman na ğıl la rın da ol du ğu
ki mi, on la rın na ğı lın məz mu nu ilə heç bir əla qə si yox dur. 

«Pris kaz ka» da piş rov ki mi, oxu cu nun diq qə ti ni na ‐
ğıl lar alə mi nə yönəlt mək üçün is ti fa də edi lən ma raq lı
ya ra dı cı lıq örnə yi dir. Mə sə lən: 

«На море‐Океане, на остров Буяне, стоит дерево
золотые маковки; по этому дереву ходит кот‐баюн,
вверх идет‐песню поет, вниз идет сказки рассказывает.
Это еще не сказка, а только присказка, сказка впереди
будет» və s.

Piş rov dan son ra isə na ğı lın baş lan ğı cı gə lir. Mə sə lən:
«Hart dan‐ hurt dan, sıx ma sı qar pız qa bu ğı, dügmə si turp ‐
dan. Aman‐ za man için də, qəl bil sa man için də, də və bər ‐
bər lik edir, əs ki ha mam için də. Var idi, yox idi, iki qar ‐
daş var idi» və s. Baş lan ğıc da qəh rə ma nın mən şə yi, ha ‐
di sə nin cə rə yan et di yi yer və s. qı sa şə kil də nəql edi lir: 

«Bi ri var idi, bi ri yox idi, da rın dünyasın da bir pad şah
var idi», «Var idi, yox idi, bir av çı var idi», «Var idi, yox
idi, Hə sən adın da bir odun çu var idi», «Bi ri var idi, bi ri
yox idi, bir yə hər çi var idi», «Bir gün‐günnər də su çox ax ‐
dı. Su axın ca dünya nı fə ya zan et di. Әl də qal dı bir dağ. O
dağ da bir tülkü, bir as lan, bir qa tır qal dı», «Var idi, yox
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idi, bir ke çəl var idi», «Var idi, yox idi, da rın dünya sın da
bir ke çiy nən bir qo yun va rıy dı», «Var idi, yox idi, da rın
dünya sın da bir inad xo ruz var idi», «Va rıy dı, yox iy di,
da rın dünya sın da bir ke çiy nən bir qurt va rıy dı» və s. 

Na ğı lın or ta sın da Azər bay can da ol du ğu ki mi, Kər ‐
 k ük folk lo run da da na ğıl çı uzun bir mə sa fə nin qı sa ke ‐
çil di yi ni göstər mək üçün: 

– De di: «Ya Әli, sə nə mə dəd. Yel ki min də rə, tə pə, düz
bil mə di, keç di. Az get di, üz get di, də rə, tə pə, düz get di.. .»
Və ya: «Az ge dər, üz ge dər, də rə, tə pə düz ge dər. ..» 

Və ya: «Də rə lər dən sel ki min, tə pə lər dən yel ki min
keç di» və s. ki mi ifa də lər iş lə dir.

Mət lə bin üstü nə gəl mək üçün uzun sözün qı sa sı mə ‐
na sı na gə lən «Nə ba şı vı zı ağ rı dım» – de yə rək na ğıl da
söhbət ge dən qı zın gözəl li yi ni uzun ‐u za dı tə rif lə mək
əvə zi nə «Gəl mə ni gör, dər dim nən öl» və ya «A ya de yir
sən bat, mən çı xım» və ya «E lə gözəl, elə gözəl, Şam şa ‐
ma ma sı, Әcəm al ma sı» ki mi ifa də lər dən is ti fa də edi lir.
Әl çat maz, ünyet məz, çox qor xu lu bir ye ri təs vir edər ‐
kən na ğıl çı nın: «Quş get sə, qa nad tökər, qatır get sə, dır ‐
naq tökər», acıq lı bir məx lu qu göstər mək üçün «Bir do ‐
da ğı yer süpürür; bir do da ğı göy» de mə si ki fa yət edir. 

Din lə yi ci lər hər dən bir «şə kər ye, şə kər ye» – yə ni
gözəl da nı şır san, da vam et – de yə na ğıl çı nı ruh lan dı ‐
rır lar. Na ğı lın ma raq lı ye ri nə, kul mi na si ya nöqtə si nə
ça tan da, müsbət qəh rə man dar dan qur ta ran da, is tə yi ‐
nə ça tan da din lə yi ci lər de yir lər: «Da rı ba şı mı za» – yə ‐
ni bi zim də işi miz be lə uğur lu ol sun, biz də is tə yi mi zə
ça taq, mu ra da ye tək. 

Qeyd et mək la zım dır ki, Kərk ük folk lo run da na ğıl ‐
la rın son lu ğu çox rən ga rəng və ma raq lı olur. Mə sə lən:
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«Mən də get dim, əli mə bir şey düşmə di», «Mən də get ‐
dim, mə nə bir şey ver mə di lər. Bəl kə, siz ve rə siz» – de ‐
yə na ğıl çı üzünü na ğı la qu laq asan la ra çe vi rir. Və ya:
«Ma tal bit di, ağ zı mı kim sə şi rin et mə di. Bəl kə, siz edə ‐
siz». Və ya: «Fit nə‐ fə sad dan xi las ol du lar. Әv vəl ki ki ‐
mi şad‐ xürrəm ya şa dı lar. Siz də şad ola sız. Mə nim bir
nəs nəm yox du, mən şad ol mam. Bəl kə, siz bir nəs nə
ve rib mə ni şad edə siz». 

Və ya: «Qırx gün, qırx ge cə toy et di lər. Şad lıq la ya ‐
şa dı lar. Siz də şad ola sız. Da rı ba şı vı za. To ya mən də
get miş dim. Baş la rı qa rış mış dı. Ağ zı mı şi rin edən ol ‐
ma dı. Bəl kə, siz edə siz». Və ya: «Qırx gün qırx ge cə toy
et di lər. Şə kər lər pay lan dı, se vinc lər ol du. Mən də get ‐
miş dim, mə nə bir şey düşmə di». 

Və ya: «Ha va dan üç al ma düşdü. Bi ri ma ta la, bi ri
ma tal de yə nə, bi ri də Qəd riy yə yə». 

Və ya: «Göydən üç al ma düşdü. Bi ri mə nim, bi ri
Әli nın, bi ri də na ğıl söylə yə nin». 

Ma raq lı dır ki, Qəd riy yə də, Әli də elə na ğıl söylə ‐
yən özüdür.* Na ğıl çı öz adı nı na ğıl ın bu mə qa mın da,
bu for ma da çək mək lə, bir yan dan na ğılın ge di şin də
ya ran mış gər gin li yi azal dır, din lə yi ci lə ri güldürür, di ‐
gər tə rəf dən də gözlə di yi tə mən na ya işa rə edir. 

Әgər nə zə rə al saq ki, bir çox xalq lar da in di nin
özündə be lə müəy yən bir pe şə ni özünə sə nət et miş
adam lar, is tər müğən ni, is tər rəq qa sə, is tər mu si qi çi,
is tər ma sa bə yi, is tər pəh li van, is tər kən dir baz, is tər
gözbağ la yı cı və ya baş qa sə nət sa hib lə ri ol sun, mütləq
zəhn fət lə ri müqa bi lin də əməkhaq qı tə mən na sın da olur ‐
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lar. Be lə olan hal da, keç miş də xüsu si na ğıl çı la rın zəh ‐
mət haq qı di lə mə si tə əcc üb do ğurmur. 

Biz cə, na ğıl la rı bə zə yən, on la rın bə dii və emo si o nal
tə si ri ni ar tı ran, on la rı rövnəq lən di rən be lə ifa də va si tə ‐
lə ri nin ço xu, na ğıl bi tən də na ğıl çı la ra müəy yən hə diy ‐
yə lə rin ve ril mə si ilə bağ lı dır. 

De mək la zım dır ki, Kərk ük na ğıl la rı nə piş rov, nə
baş lan ğıc, nə na ğı lın or ta sın da, nə so nun da iş lə nən, Yu ‐
sif Və zir Çə mən zə min li nin «na ğı lın ziy nə ti» ad lan dır dı ‐
ğı* be lə ob raz lı ifa də və oy naq cümlə lə rə görə Azər bay ‐
can na ğıl la rın dan fərq lən mir lər.** Hət ta gündüz vax tı
«Na ğıl söylə» de yə ana sı nı tən gə gə ti rən uşa ğa ana sı
Azər bay can da ol du ğu ki mi ca vab ve rir və ba şın dan edir: 

– Әli, Və li, Pir və li, dördü də on dan irə li, Dam da ya ‐
tan, pam buq atan, bez sa tan, bir də sə nin rəh mət lik
atan. Oğ lum, əlim xa mır da dı, ha bun ca sı ya dım da dı. 

Kərk ük folk lo run da «ro yat» ad la nan bu de yi min***
təd qi qat çı lar uşaq la rın bir‐ bi ri ni acıq lan dır maq, cır nat ‐
maq üçün «Ye ri hey, on bir ki şi yə va ran nə nə li» sözlə ri
ilə əla qə dar ya ran dı ğı nı göstə rir. Süphi Sa at çı və Mə ‐
həm məd Xur şid qeyd edir ki, bə zən uşaq lar de yi lən lə ‐
rə ina nır və ana la rının ya nı na qa çır lar. Ana la rı isə za ‐
ra fat la yu xa rı da sa da la dı ğı mı zı söylə yir.****

Mövzu, ide ya, məz mun, təs vir va si tə lə ri və üsul la ‐
rı na görə müxtə lif və rən ga rəng olan İraq‐ türkman na ‐
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ğıl la rı nı aşa ğı da kı ki mi qrup laş dır maq olar: sehr li na ‐
ğıl lar, qa rı şıq se hr li‐ mə i şət na ğıl la rı, ai lə‐mə i şət na ğıl ‐
la rı, mə i şət  na ğıl‐ he ka yə lə ri, uşaq na ğıl la rı. 

Ye ri gəl miş kən, bə zi Azər bay can təd qi qat çı la rı hey ‐
van lar haq qın da na ğıl la rı uşaq na ğıl la rın dan ayı rıb ay ‐
rı ca bölmə də təd qiq edib lər ki, bu doğ ru de yil dir, çünki
hey van lar haq qın da olan na ğıl lar da uşaq na ğıl la rı dır.
Odur ki, biz nağı lla rı təs nif edər kən hey van lar və quşlar
haq qın da na ğıl ları «u şaq na ğıl la rı» bölmə sin də ver mə ‐
yi müna sib bil dik. 

İraq türkman la rı nın na ğıl dünya sın dan bəhs edən,
bir əj da dın kökündən pər və riş tap dı ğı mı za də la lət edən
ya zı mı za son ve rər kən onu xüsu si de mək is tə yi rik ki,
Azər bay can na ğıl la rı na xas olan baş qəh rə man la rın,
ümu miy yət lə, ide al laş dı rıl ma sı – ila hi gözəl lik lə rə,
yüksək in sa nı key fiy yət lə rə ma lik ol maq, ağıl, ka mal,
rəf tar da ta yı‐ bə ra bə ri ol ma maq və s. xüsu siy yət lər ey ‐
nı ilə İraq‐ türkman na ğıl ları üçün də sə ciy yə vi dir. 

Epik növün çox ge niş ya yıl mış jan rı olan na ğıl la rın
bə di i lik cə hət dən böyük əhə miy yə ti var dır. Süjet li ol ‐
ma la rı və baş qa janr la ra bu is ti qa mət də tə si ri, on la rı
baş qa janr lar dan müsbət mə na da fərq lən di rir. 

Xalq tə fəkk ürünün əvəz siz xə zi nə si, «xal qın psi xo ‐
lo gi ya sı nı öyrən mək üçün va cib və la zım olan əsl xalq
ya ra dı cı lı ğı nümu nə lə ri» sa yı lan na ğıl lar, o cümlə dən
də İraq‐ türkman na ğıl la rı xal qın mil li xüsu siy yət lə ri ni,
adət ‐ə nə nə si ni, mə i şət tər zi ni, ümu miy yət lə, mə də niy ‐
yə ti ni öyrən mək ba xı mın dan nə qə dər uzaq keç miş lər ‐
lə bağ lı ol sa da, bu gün də öz əhə miy yə ti ni itir mir. 
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İRAQ‐ TÜRKMAN NA ĞIL LA RI NIN  
LӘH CӘ ÖZÜNӘ MӘX SUS LU ĞU * 

İraq‐ türkman na ğıl la rı nı Ba kı da çap et di rər kən («Təh ‐
sil» nəşr ., 2014, 432 səh.) qə ra ra gəl dim ki, on la rı ləh cə ‐
də ol du ğu ki mi ve rim. Ki ta bın re dak tor la rı Pr. Dr. Mux ‐
 tar İma nov, Dr. Şəm səd din Kürə çi, rəy çi lər Pr. Dr. Mə ‐
hər rəm Qa sım lı və Dr. Mus ta fa Zi ya qə ra rı mı çox bə ‐
yən di lər.  

Na ğıl lar müxtə lif kənd və şə hər lər dən top lan dı ğı na
görə ləh cə fərq lə ri özünü göstə rir. Mə sə lən, Kərk ük
ləh cə sin də gəl di niz – gəl di vız for ma sın da, Tuz Xur ‐
ma tu da gəl di yiz for ma sın da iş lə nir. Odur ki, Kərk ük,
Tuz Xur ma tu, Al tun Köprü və Әr bil şi və lə ri ni əsas
götürdük. Әs rlər lə Azər bay can ədə bi di li nin tə sir da i ‐
rə sin dən kə nar da qa lan İraq‐ türkman ləh cə sin də xey li
say da özünə məx sus luq lar müşa hi də edi lir. On la rı bil ‐
mə dən İraq‐ türkman na ğıl la rı nı oxu yub ‐an la maq çə ‐
tin olar dı, hət ta oxu cu çaş baş qa lar dı. 

Oxu cu lar üçün fay da lı ola ca ğı nı düşünə rək aşa ğı ‐
da kı la rı on la rın nə zə ri nə çat dı rı rıq. 

İn di ki za ma nın III şəx sin tə kin də sözlə rin ‐ı rı. ‐i ri
şə kil çi lə ri ilə iş lə dil mə si: məs.: alı rı, gə li ri, oxu rı, ya zı rı
və s. 

‐an də, ən də şə kil çi li fei li bağ la ma və fei li bağ la ma
tər kib lə ri nin təs rif lə nə rək şəxs şə kil çi lə ri qə bul et mə si: 
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Fe ilin ba ca rıq şək li nin in ka rı nın ‐a ma, ‐ə mə şə kil çi lə ‐
ri ilə ifa də si: məs.: ala ma dım, qı ya ma dı, du ra ma dıx və s. 

‐a lı, ‐ə li ilə ya na şı, ‐a nı, ‐ə ni fei li bağ la ma şə kil çi lə ‐
ri nin iş lən mə si: məs.: ala nı, gə lə ni, oxu ya nı və s.  

Qey ri‐ qə ti gə lə cək za man ‐ar, ‐ər şə kil çi lə rin dən r sə si ‐
nin düşmə si və ə, a səs lə ri nin müva fiq ola raq i, ı səs lə ri ilə
əvəz olun ma sı. Məs.: gə li, göri, bi li, alı, süri, unu dı və s.  

Si fə tin is tər ana li tik, is tər sə də sin te tik yol la üstünlük
də rə cə si nin əmə lə gəl mə sin də sə ciy yə vi xüsu siy yət lə ‐
rin özünü göstər mə si. Məs.: Çox‐ çox ye dıx – lap çox
ye dik, bam ba yaz, yap ye şıl/ /yep ye şil, mas ma vi, sip si ‐
yah/ /sim si yah, apa çiğ, qas qa tı və s.* 

«İ sə» mo dal sözünün mən su biy yət şəxs şə kil çi si qə ‐
bul et mə si: 

Öz qa yı dış əvəz li yi Kərk ük, Tuz Xur ma tu və s. şi ‐
və lər də «öz» for ma sın da iş lən di yi hal da, bütün şəxs lər
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Tək də Cəm də 
I Mən gə lən də+m Fa rux
iş lir di 
II Sən gə lən də +u (K.) //
gə lən də+y (T.X.,A.K.) Fa ‐
rux iş lir di 
III O gə lən də Fa rux iş lir di 

I Biz gə lən də+x Fa rux iş ‐
lir di 
II Siz gə lən də+ viz (K.) //
gə lən də+ yiz (T.X.,A.K .) Fa ‐
rux  iş lir di  
III Olar gə lən də+ lər Fa rux
iş lir di 

Tək də Cəm də 
Mən isə+m  
Sən isə +u (K.)//i sə+y  
(T.X.,A.K .) 
O isə 

Biz isə+x  
Siz isə+ viz (K.)//i sə+ yiz  
(T.X.,A.K .)  
Olar isə+ lər 

________________
* Bax: Ә. Bən də roğ lu. İraq‐ türkman di li. Bağ dad, 1989, s. 160. 



üzrə Әr bil, Te lə fər və Al tun Köprü şi və lə rin də, Cə nu bi
Azər bay can da tə sadüf edi lən for ma da iş lə nir. Məs.: 

Yönlük ha lın əvə zi nə yer lik, çı xış lıq ha lın əvə zi nə
isə yönlük ha lın iş lən mə si. Məs.: At ki min nə xa xın
üzündə du ru san? Ba ba sı na so rar və s. 

Bə zi bölüşdürücü bağ la yı cı la rın iş lə dil mə si. Məs.:
Әgər ... əgər ‐ «ya ... ya», yan ... yan, ‐ «ya ... ya» və s. Әgər
dər viş, əgər hən fiş, ağ ça ilə bi tər hər iş (a ta lar sözü).  

Bütün bun lar la ya na şı, İraq‐ türkman ləh cə si ni baş ‐
qa di a lekt və şi və lə ri mi zə ya xın laş dı ran xüsu siy yət lər
də çox dur. Apar dı ğı mız təd qi qat lar bi zə İraq‐ türkman
ləh cə si ni Azər bay can di li di a lekt lə rin dən Cə nub və
Şərq qru pu di a lekt lə ri nə da ha ya xın ol du ğu nu söylə ‐
mə yə im kan ve rir. 

İraq‐ türkman ləh cə si ni Azər bay can di li nin Cə nub
qru pu di a lekt və şi və lə ri nə ya xın laş dı ran xüsu siy yət ‐
lər, əsa sən, aşa ğı da kı lar dır: 

Sözün bi rin ci he ca sın da a sə si nin ə sə si ilə əvəz lən ‐
mə si; məs.: bəy rağ, qəy mağ, qəm çi, əz, əy ran və s. 
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Tək də Cəm də 
I bi lə+m  
II bi lə+y  (Al tun Köprü, 
Te lə fər)  
bi lə+v (Әr bil ağ zı)  
III bi lə+ si 

bi lə+ miz 
bi lə+ yiz (Al tun Köprü, Te ‐
lə fər) 
bi lə+ viz (Әr bil ağ zı)  
bi lə+ lə ri*

________________
* Prof. Hi da yət. Ka mal Ba yat lı. Irak‐ türkman türkce si, An ka ra, 1996,
s. 330, 387; Hə bib Hürmüzlü. Kerk ük türkce si sözlüğü. İs tan bul,
2003, s.94, tək rar nəşr, 2014.



e sə si nin ə əsə si ilə əvəz lən mə si: məs.: ən ni, ər kəg,
həg bə və s. 

o sə si nin a sə si ilə əvəz lən mə si: məs.: avıç, qa vın, nav. 
ö sə si nin ə sə si ilə əvəz lən mə si: məs.: çəm çə, cəh rə

(cöhrə) əz bək və s. 
Sözün bi rin ci he ca sın da qa pa lı e sə sin dən əv vəl k sə ‐

si nin g sə si ilə əvəz lən mə si: məs.: ge çəl, ge çi, ge vil və s. 
g sə si nin c sə si ilə əvəz lən mə si (bu xüsu siy yət Әr bil

şi və si nə aid dir): məs.: cəl, cet, ci dən‐ cə lən, cözəl/ /cüzəl,
ci las və s. 

Bir çox hal lar da şə kil çi lə rin sözün ahən gi nə ta be ol ‐
ma ma sı: məs.: ye dığ, iş dığ, su sız, görmağ və s. 

Sa it lə bi tən feil lər də in di ki za man şə kil çi si nin bə ‐
zən ‐r şə kil çi si ilə ifa də si: məs.: ta nır, oxur. Et yə ə ni
qəs sab ta nır (a ta lar sözü).

İraq‐ türkman ləh cə si ni Azər bay can di li nin Şərq qru ‐
pu di a lekt və şi və lə ri nə ya xın laş dı ran xüsu siy yət lər
isə, əsa sən, aşa ğı da kı lar dır: 

y sə si nin tə si ri al tın da a sə si nin dar la şa raq e sə si ilə
əvəz lən mə si: məs.: qe yiş, qey tan, ye şıl/ /ye şil və s. 

Sözün bi rin ci he ca sın da o sə si nin u sə si ilə və ö sə si ‐
nin ü sə si ilə əvəz lən mə si (bu xüsu siy yət Al tun Köprü
şi və sin də da ha çox müşa hi də olu nur): məs.: du dax,
bu ğaz, ügrən dim.  

Da maq sa it lə rin dən son ra do daq sa it lə ri nin, do daq
sa  it  lə rin dən son ra da maq sa it lə ri nin gəl mə si: məs.: ba şuz,
ba ba uz, al duğ, getd ü:, gəld ü:, duz lı, du rı, gözlığ və s. 

Sözün or ta sın da g sə si nin in ki şa fı: məs.: dögüş,
sögüş və s. 

Sözün or ta sın da və so nun da v sə si nin möhkəm ol ‐
ma ma sı: məs.: au, da u şan, au çı, bı za u, ya u şan, ta ux,
ha uz və s. 
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Qey ri‐ qə ti gə lə cək za ma nın in ka rın da 1 şəxs tək və
cəm də ‐man, ‐mən şə kil çi si nin iş lə dil mə si: məs.: gəl ‐
mə nəm, küsmə nəm, sat ma nıx, gülmə nix və s. Bu xüsu ‐
siy yət Al tun Köprü şi və si nə aid dir. 

İraq‐ türkman ləh cə si üçün sə ciy yə vi olan söz və ifa ‐
də lə ri ye ri gəl dik cə sə hi fə aya ğın da ver mi şik. Mə sə lən:
çəm (me şə), qır çıl (çaş), mon/ /mun (qa ra qa baq), rə şə
(rəş mə), tütün (tüstü), sal lan qaç (ka ru sel; yel lə nən be ‐
şik), ya zı (çöl, səh ra, ba yır), ya zı xa xı (kənd li lər), qa ra ‐
man (böyük quy ruq lu qo yun), dal lal (car çı), ha van ta
(ha va yı, müftə), axır şər (bəxt siz, ta le siz), çil lə (çox so ‐
yuq vaxt ), çil‐ çıl paq (lüt), av xar la mağ (zor – xoş al dat ‐
maq), oca ğı kor (övla dı ol ma yan, son suz), da ra man (nə ‐
həng, çox böyük), gəl za man – get za man (vaxt keç di),
yen gi kis sə (ye ni var lan mış adam), bir qo naq lığ yol
(bir günlük yol), şey ta na ki lav gir dir mək (gey dir mək),
əşəg cən nə ti (həbs xa na), dəf tər dar (xə zi nə dar), qol ba ‐
ğa (qur ba ğa), kəl lə‐ qu lağ et məğ (ölüncə döymək), qol
qı ran (borc alıb qay tar ma yan), pi nə duz (pi nə çi), dört
qur na adam (çox kök, eni ‐u zu nu bə ra bər adam), qur na‐
 bu caq (künc‐bu caq), bo yağ əz mək (bi ri nə kə lək gəl ‐
mək), göz qı zart mağ (göz ağart maq) və s. 

İraq‐ türkman ləh cə sin də bir cə hər fin də yiş mə si və
ya düşmə si ilə ədə bi di li miz lə müqa yi sə də an la şıl maz ‐
lıq əmə lə gə lir. Mə sə lən: 

Cəh rə (cöhrə), hay van (hey van), loş (boş), kər (kar),
hil lə (hiy lə), hər sin (ər sin), ha lav (a lov), doy mağ (don ‐
maq), kütək (kötək), ya vaq (ya naq), yağ nış (yan lış) və s. 
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ME MU AR ӘDӘ BİY YA TI MI ZIN 
MÖHTӘ ŞӘM ABİ DӘ Sİ* 

Әdə biy ya tı mı zın ma hir bi li ci si və tə əss übke şi, fi lo ‐
lo gi ya el mlə ri dok to ru İmam ver di Әbi lo vun zən gin və
mə na lı ömür yo lu na işıq tu tan «Ömrün və el min ro ‐
man ti ka sı» ki ta bı nı oxu dum. Azər Tu ra nın re dak tor lu ‐
ğu və tər ti bi ilə nə fis şə kil də nəşr olu nan bu möhtə şəm
əsə rə fi lo lo gi ya üzrə fəl sə fə dok to ru, çağ daş ədə bi tən ‐
qi di mi zin ta nın mış nüma yən də si El na rə Aki mo va yığ ‐
cam, la kin mə na lı və yad da qa lan önsöz yaz mış dır. 

Açı ğı nı de yim ki, çox dan be lə is tək və mə həb bət lə
ki tab oxu ma mış dım. Bu möhtə şəm və çox da böyük
həcm li əsə ri oxu yub ba şa çı xa na qə dər ra hat lıq tap ma ‐
dım. Axı ki tab da adi adam lar dan de yil, xal qa ba şu ca lı ğı
və şöhrət gə ti rən, bi zi dünya da ta nı dan, qürur və if ti xar
mən bə yi miz olan, ço xu nun adı Azər bay can ta ri xi nə qı ‐
zıl hərf lər lə ya zı lan böyük şəx siy yət lər dən söhbət açı lır.
Mən İmam ver di müəl li mi dünya nın xoşbəxt adam la ‐
rın dan sa yı ram. O, görün kim lər lə tə mas da olub, kim ‐
lər lə öz ha lal süfrə sin də tə am nuş edib. .. Yu sif Məm mə ‐
də li yev, Sə məd Vur ğun, Mus ta fa bəy Top çu ba şov, Rə ‐
sul Rza, Süley man Rüstəm, Süley man Rə hi mov, Mir
Cə lal, Məm məd Ra him, Zi ya Bünya dov, İs ma yıl Şıx lı,
Bəx ti yar Va hab za də, İl yas Әfən di yev, Әl övsət Qu li yev,
Xu du Məm mə dov, Fə rə məz Maq su dov, Hə sən Әli yev,
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Bə kir Nə bi yev, Anar, El çin, Qa bil, M.C.Cə fə rov, Mir zə ‐
a ğa Qu lu za də, Kam ran Hüsey nov, Və li Axun dov, İs lam
Sə fər li, Vla di mir Qa fa rov, Mə sud Әli oğ lu, Әli a ğa Kürçay ‐
lı, Qıl man İl kin, Ay dın Qa ra dağ lı, Va qif Sə mə doğ lu, Zə ‐
lim xan Ya qub və bir çox baş qa la rı İmamver di müəl li ‐
min Neft ça la da kı zi ya rət ga ha dönmüş evin də olub. Yu ‐
sif Məm mə də li yev, Mus ta fa bəy Top çu ba şov, Rə sul Rza,
Әli Kə rim, Әl övsət Qu li yev, Bəx ti yar Va hab za də, İs ma ‐
yıl Şıx lı və baş qa la rı bu doğ ma ocaq da ge cə lə yib lər. 

İn di çox la rı na tə əcc üblü gə lə bi lər ki, nə sə bə bə on lar
ra yon mər kə zin də meh man xa na da qal mır dı lar. Mə sə lə
bu ra sın da dır ki, So vet dönə min də, XX əs rin 50‐70‐ci il ‐
lə rin də, so yuq müha ri bə nin qız ğın ça ğın da mil yard lar ‐
la və sa it ha va ya sov ru lur du, xal qın ri fa hı, ra hat lı ğı qay ‐
ğı sı na qa lın mır dı, Mosk va meh man xa na və s. tik mə yə
pul ayır mır dı. Nef ti mi zin bir fa i zi ni be lə bi zə ver mir di ‐
lər. Yaş lı nə sil bu nu yax şı xa tır la yır. Nə isə... 

Ki tab da haq qın da da nı şı lan qə ləm sa hib lə ri mə nə
ne cə də əziz və doğ ma dır lar. 

On la rın əsər lə ri ni oxu ya ‐o xu ya bo ya‐ ba şa çat mı ‐
şam. Ka sıb ai lə dən idim. Gən cə ra yo nu mu zun al tmış
ki lo metr li yin də dir. Gən cə Pe da qo ji İn sti tu tun da oxu ‐
ma ğa ha zır la şır dım. Mə ni Ba kı ya Meh di Hüsey nin
«Ab şe ron» ro ma nı gə tir di. 

İmam ver di müəl li min ədə biy ya tı mı zın Də də Qor ‐
qu du ad lan dır dı ğı Süley man Rə hi mo vun 60 il lik yu bi ‐
le yin də in sti tu tu muz da mən mə ru zə elə mi şəm. On da
4‐cü kurs tə lə bə si idim. Cə mi sək kiz il son ra, 1968‐ci il ‐
də gənc lə rə xüsu si qay ğı göstə rən görkəm li şa ir Rə sul
Rza ilə «Kərk ük ba ya tı la rı» ki ta bım çı xıb. Bəx ti yar Va ‐
hab za də ilə sə mi mi müna si bət lə ri miz var idi. Mən
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onun haq qın da, o, isə mə nim haq qım da mə qa lə ya zıb.
Aka de mik Bə kir Nə bi ye və «Ә də biy yatş ünas lıq el mi ‐
mi zin pat ri ar xı» ad lı ki tab həsr et mi şəm. Elə cə də xalq
ya zı çı sı «El çin haq qın da düşüncə lə rim» ki ta bım çap
olu nub. Qa bi lin «Nə si mi» po e ma sı haq qın da 1973‐cü
il də Bağ dad da çı xan «Qar daş lıq» dər gi sin də mə qa ləm
dərc olu nub. Әl fi Qa sı mov, Vla di mir Qa fa rov, Zə lim ‐
xan Ya qub haq qın da mə qa lə lə rim çı xıb. Sə məd Vur ‐
ğun, Rə sul Rza, Ni gar Rə fi bəy li baş da ol maq la dünya ‐
sı nı də yiş miş qə ləm sa hib lə ri və alim lə ri mi zə «Bor cu ‐
muz dur bu eh ti ram» ki ta bı mı həsr et mi şəm. 

Böyük in san lar haq qın da yaz maq mə su liy yət tə ləb
edən iş dir. İmam ver di Әbi lov bu işin öhdə sin dən ba ‐
ca rıq la gə lib. 

Hər şe yi ol du ğu ki mi, açıq ca yaz ma sı ki ta bı da ha
da oxu naq lı edib. 

Ya zı la rın baş lıq la rı nı xüsu si vur ğu la maq is tə yi rəm. 
Ki tab da, ilk ya zı Azər bay ca nın ilk Xalq şa i ri Sə məd

Vur ğu na həsr olu nub. «Şa i rin son sözü» ad lı çox ma ‐
raq lı oxu nan bu ya zı da müəl lif se vim li şa i ri miz lə bağ lı
elə mə qam la ra to xu nub ki, bu şa i rin is te da dı nı, ürək lə ‐
ri fəth edən po e zi ya sı nı həzm edə bil mə yən lə rə ən tu ‐
tar lı ca vab dır. 

Ma raq lı dır ki, Sə məd Vur ğu na olan xalq mə həb bə ‐
ti ni İmam ver di müəl li min ay rı ‐ay rı şəx siy yət lə rə həsr
et di yi ya zı la rın ək sə riy yə tin də görmək olur. Bu gözəl
əsər dən çı xış edə rək «Şa i rə son suz mə həb bət lə» ad lı
bir ki tab yaz maq olar. 

Aka de mik Mus ta fa bəy Top çu ba şov və pro fes sor
Әl övsət Qu li ye vin iş ti ra kı ilə Neft ça la da ke çi ri lən ses ‐
si ya da kı mə ru zə sin də İmam ver di Әbi lov de yən də ki,
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Sə məd Vur ğun da, Siz də hər iki niz Aka de mi ya nın vit ‐
se‐p re zi den ti si niz, hər iki niz ey ni il də Aka de mi ya ya
se çil miş si niz, hər iki niz SSRİ Ali So ve ti nin de pu ta tı sı ‐
nız, Top çu ba şov tə vazö kar lıq la de miş dir: «İn tə ha sı, Sə ‐
məd Vur ğun böyük şa ir dir, mən adi cər rah. Sağ ol sun
böyük şa i ri miz, adı mı dil lər əz bə ri edib». 

İmam ver di Әbi lov Sə məd Vur ğu nun dünya şö hrət ‐
li cər ra ha həsr et di yi şe i ri oxu yan da sa lo nun ne cə tə ‐
latü mə gəl di yi ni və böyük ali min məm nun qal dı ğı nı
qeyd edir. Ki tab da xüsu si vur ğu la nır ki, M.C.Ba ğı rov
Sə məd Vur ğu nu kəs kin tən qid et di yi yı ğın caq da şa ir
il ham la çı xış edən də gözlə nil mə dən ha mı, qey ri ‐i ra di
ola raq, hət ta Ba ğı rov da əl çal dı. Bu, şa i rə olan son suz
mə həb bət dən irə li gə lir di. 

Ya zı dan mə lum olur ki, elə bir yı ğın caq ol maz mış ki,
M.C.Ba ğı rov S.Vur ğu nu də lil siz‐ sübut suz ağır it ti ham ‐
lar la günah lan dır ma sın. Müəl li fin gəl di yi qə na ət isə
böyük hə qi qət dən xə bər ve rir: «...Bütün qəd dar lı ğı na
bax ma ya raq, M.C.Ba ğı ro vun nə zə rin də şa ir hə mi şə böyük
sə nət kar idi və bəl kə də, Sə məd Vur ğu na qə zə bi ona
olan xalq mə həb bə ti nin son suz lu ğu na hə səd his sin dən
irə li gə lir di. Hə səd isə pa xıl lıq yo lu nun baş lan ğı cı dır». 

Qə ri bə dir ki, in di nin özündə be lə, şa i rə hə səd apa ‐
ran lar az de yil dir. O da qə ri bə dir ki, on lar ədə biy ya ta
dəx li ol ma yan adam lar dır. On lar duy mur lar, du ya da
bil məz lər ki, şa i rin po e zi ya sın da kı əl çat maz, da hi ya nə
sa də lik ona əbə di lik qa zan dı rıb. On lar ba şa düşmürlər
ki, ədə biy yat alə min də Sə məd Vur ğu nun nüfu zu o qə ‐
dər böyükdür ki, onun ya ra dı cı lı ğın dan yan keç mək
mümkünsüzdür. Elə götürək «Ә də biy yat qə ze ti» nin
so nun cu – 13 iyun ta rix li sa yı nı. 
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Bu ra da pro fes sor Gülşən Әli ye va‐ Kən gər li Hüseyn
Ca vi də həsr et di yi «Ta ri xin hüzu run da: şa ir və hökmdar»
mə qa lə si nə Sə məd Vur ğu nun «Şa ir, hökmda rın hüzu ‐
run da san» mis ra sı nı epiq raf seç miş dir. Әdə biy yatş ü ‐
nas Mə ti Os ma noğ lu Mi ka yıl Müşfi qə həsr et di yi mə ‐
qa lə sin də Sə məd Vur ğun, Hüseyn Ca vid, Rə sul Rza
ki mi xalq qar şı sın da böyük xid mət lə ri olan şa ir lə ri ‐
miz dən söz aç mış, müqa yi sə lər apar mış dır. 

Mə lum dur ki, Sə məd Vur ğun Әk rəm Cə fə ri «Ad ‐
dım la yan aka de mi ya» ad lan dır mış dı. Ta nın mış ədə ‐
biy yatş ünas alim Va qif Yu sif li nin klas sik ədə biy ya tı ‐
mı zın mötə bər təd qi qat çı sı Әk rəm Cə fə rin 110 il li yi nə
həsr et di yi mə qa lə si ni «Ad dım la yan aka de mi ya» ad ‐
lan dır ma sı və mə qa lə ni «Әk rəm Cə fə rin nə sil lə rə sözü»
ilə bi tir mə si çox mət ləb lər dən söz açır. Әk rəm Cə fə rin
nə sil lə rə və siy yə ti bir örnək dir: «İn sa nın ata ‐a na sı ol ‐
ma yan da ona ye tim de yir lər. Da ha böyük fə la kət dir
ki, mil lət ye tim qal sın. Öz ta ri xi ni ya ra da bil mə yən
mil lət ye tim dir. Öz da hi lə rin dən, böyük adam la rın dan
xə bər siz ya şa yan lar ye tim he sab edi lir». 

İmam ver di Әbi lo vun əvəz siz xid mə ti on dan iba rət ‐
dir ki, bu əsər lə görkəm li və da hi şəx siy yət lə ri gə lə cək
nə sil lə rə ta nıt maq yo lun da, baş qa la rı nın də yir ma nı na
su tökən lə rə, «sa pı özümüzdən olan bal ta lar »a tu tar lı
ca vab ve rə bi lə cək əsər yaz mış dır. 

Elə bu ra da ca bir gi le yi mi bil dir mək is tə yi rəm. Nə
giz lə dim, böyük in ti zar la gözlə yir dim ki, növbə çat sın,
İmam ver di müəl li min Әli a ğa Kürçay lı ya həsr et di yi
«Bütövlük» ya zı sı nı oxu yum. Çünki «Ya da düşdü» dər ‐
gi sin də Әli a ğa Kürçay lı nın Sə məd Vur ğun la bağ lı çox
ma raq lı ya zı sı nı oxu muş dum. Şa ir onu Sə məd Vur ğu ‐
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nun Ba kı ya gə tir mə yin dən, mək təb də və uni ver si tet də
öz he sa bı na oxut ma ğın dan söz açıb. Yə qin, bu na görə ‐
dir ki, İmam ver di müəl li min ya zı sın dan gözlə di yi mi
ala bil mə dim. Görünür ki, Әli a ğa Kürçay lı nın xa ti rə si
ilə bağ lı ya zı əli nə çat ma yıb. 

Bu nun la be lə, «Ömrün və el min ro man ti ka sı»n da
ge dən hər bir ya zı bit kin əsər dir, nümu nə mək tə bi dir.
Süley man Rüstə min za ra fat cıl ol du ğu nu, onun la bağ lı
bə zi lə ti fə lə ri eşit miş dim. «Süley man Rüstəm mə za hı»
ad lı ya zı nı dönə‐d önə oxu dum. Həzz al dım. Məm məd
Sə id Or du ba di, Әb ülhə sən, Os man Sa rı vəl li və baş qa ‐
la rı ilə bağ lı lə ti fə lə ri də ki tab da oxu dum. Eşit mə miş ‐
dim. S.Rüstəm çox cid di olan Meh di Hüseyn lə za ra fat
et mək dən be lə çə kin məz miş. Hət ta hə mi şə cid di olan
Meh di Hüseyn də mə qa mın da za ra fat dan qal maz mış.
«Mə nə vi dünya mı zın tə əss übke şi» ya zı sın da oxu yu ‐
ruq: «Görüşün baş lan ma sı na xey li vaxt var dı. Meh di
müəl li min xa hi şi ilə bər bər xa na ya get dik. Yax şı ta nı dı ‐
ğım dəl lək Ru hul la Meh di Hüsey nin, Loğ man isə Әli
Və li ye vin boy nu na ağ mə lə fə sa lıb işə baş la dı lar. Ya ‐
rım sa at keç mə miş Meh di müəl lim stul dan qalx dı. Әli
Və li yev isə us ta ya əla və göstə riş lər ve rir di: «Boy nu ‐
mun ar dı na bir də bax». Meh di Hüseyn gülə‐g ülə əli ni
ci bi nə sal dı və qə ləm dos tu na za ra fat la: «A lı, haqq ‐he ‐
sa bı nı ver mi şəm, us ta nı yor ma» – de di. 

Qa za ğa ədə biy yat on günlüyünə ge dən rus ya zar la ‐
rı yo lun kə na rın da çiy ni ya pın cı lı ço ban hey kə li görüb
so ru şur lar: 

– Ki min hey kə li dir bu? 
Süley man Rüstəm fürsə ti əl dən ver mir, inan dı rı cı

əda ilə de yir: 
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– Həm və tən lə ri Os man Sa rı vəl li nin şə rə fi nə qo yub lar. 
Qa zax da rus ya zar la rı Os man Sa rı vəl li ni təb rik edir ‐

lər. La kin şa ir heç nə ba şa düşmür. Sə da sı son ra çı xır. 
Elə cə də bir yı ğın caq da Rə sul Rza nın ya zıb baş qa la ‐

rı na ötürdüyü bir bənd lik zə rif yu mor lu sə tir lə ri ma ‐
raq do ğu rur və bu ki ta bı bə zə yir: 

İn saf pay la nan za man,
Ya xın da olub Os man. 
Nitq ilə məş ğul olub, 
Ge cik miş di Süley man. 

Meh di Hüseyn Süley man Rüstəm lə bağ qon  şu su
imiş. Bir də fə M.Hüseyn S.Rüstə mi səs lə yir: 

– Sübh tez dən sə nin ba ğın dan bi zim ba ğa iki gürzə
ila nı keç di, de dim, yə qin Süley ma nın işi dir, mə ni çal ‐
ma ğa göndə rib. 

– Yox, ay Meh di, elə de yil. Doğ ru dur, mən göndər ‐
mi şəm, am ma çal ma ğa yox. Gəl di lər ki, zə hə ri miz qur ‐
ta rıb, do la na bil mi rik, bəl kə, bi zə kömək edə sən. Mən ‐
də zə hər har dan dır?! De dim, kim də ol maz sa, Meh di ‐
nin di li nin al tın da bir az qal mış olar. 

Meh di Hüseyn bu ca vab dan uğu nub ge dir. ..»
Göründüyü ki mi, qə ləm sa hib lə ri zeh ni yor ğun luq ‐

la rı nı za ra fat la çı xar ma ğa ça lı şır lar. On lar müəy yən
mə qam lar la bağ lı ya ra nır, lə ti fə yə çev ri lir. 

Bu za ra fat lar əy lən mək xa ti ri nə edi lər, qar şı tə rə fi
gözdən sal maq məq sə di güdməz miş. 

Ki tab da müəl li fin ədə bi mə sə lə lə rə, el mi söhbət lə rə
müna si bə ti, hər kə sə la yiq ol du ğu qiy mə ti ver mə yi,
söz aç dı ğı görkəm li şəx siy yət lə rin və özünün müdrik
kə lam la rı əsə rin də yə ri ni bi rə‐ beş ar tı rır. Bu müdrik
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kə lam lar müəy yən müna si bət lə de yil miş dir. Güman
edi rəm ki, on lar dan bə zi nümu nə lər ver səm, bu ya zı ya
ağır lıq gə tir məz. 

«Az ‐az xa tır la nan Məm məd Ra him» ya zı sın dan:
«Böyüklüyə qə nim kə si lən tə kəbb ür ol ma say dı, yə qin
dünya mız da ha ca zi bə dar görünər di və böyüklər də
böyüklüyündən en məz di lər». 

İs ma yıl Şıx lı ya həsr olun muş ya zı dan: «Tə miz sə ma
şim şək dən qorx maz» – de yir lər. İs ma yıl Şıx lı nın şəx ‐
siy yə ti də, ya zı çı alə mi də tə miz, son suz sə ma ya bən ‐
zə yir di. Ona görə də qə fil qo pan tu fan lar, ça xan şim ‐
şək lər bu sə ma vi alə mi tit rət mə di, sar sıt ma dı». 

«Mə nə vi dünya mı zın tə əss übke şi» ya zı sın dan: «Meh ‐
di Hüseyn o vaxt özündən ra zı qa lır dı ki, kim sə yə gə rək
ol sun, ki mi sə yan lış yol dan qay tar sın, kim sə yə kömək
əli uzat sın. Şöhrə tin zir və lə ri nə ucal dıq ca, onun tə bi ə ‐
tin də ki sa də lik da ha ba riz şə kil də nə zə rə çar pır, adam ‐
la ra da ha çox qay na yıb‐ qa rı şır dı». 

«Bütövlük» ya zı sın dan: «Heç ki min qar şı sın da, heç
vaxt əyil mə yən məğ rur Әli a ğa Kürçay lı, in di – ölümlə
əl bə ya xa ol du ğu mə qam da ya şa maq üçün san ki in san ‐
lar dan im dad di lə yir di». 

Müşa hi də ne cə də mükəm məl dir. Mən bu ha lı dünya ‐
nın fa ni ol du ğu nu də rin dən bi lən, ədə biy ya tı mı za de ‐
yə cə yi sözü hə lə tükən mə yən, la kin son günlə ri ni ya şa ‐
dı ğı nı dərk edən ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zin if ti xa rı
Ya şar Qa ra yev də də görmüş, gözlə rin dən oxu muş dum. 

Məm məd Cə fər dən bəhs edən «Ömrün və el min
ro man ti ka sı» ya zı sın dan: «Tə fəkk ür və düşüncə tər zi,
büllur xis lə ti, pak əx la qı, elm na mi nə fə da kar lı ğı, hə ‐
yat eş qi ilə XX əs rə zi nət olan bu na dir şəx siy yə tin, az ‐
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man mütə fək ki rin şəx si hə ya tı da, zən gin ir si də in sa ‐
nın ya şa yıb‐ ya rat maq eş qi ni qa nad lan dı ran ro man tik
dünya dır. ..» 

... Aka de mik Yu sif Məm mə də li ye və həsr olun muş
«Zə ka sı da qəl bi qə dər ge niş in san» ya zı sın dan: «A ğıl
ilə hə ya əkiz qar daş ki mi dir, bi ri ni güda za ver sən, o bi ‐
ri ni sax la ya bil məz sən». 

Mə sud Әli oğ lu na həsr olun muş «Söndükdə zə ka
əh li – və tən ağ la ya caq dır» ya zı sın dan: «Ürək yan dı ğı,
in san inan dı ğı, eşq alov lan dı ğı an da gözəl dir». 

«Yad da şın do la şıq yol la rın da» ya zı sın dan: «Yüksəl ‐
mək hünər de yil, hünər – yüksək lik də mə ta nət lə da yan ‐
maq dır. Və li Axun dov mə nə vi yüksək li yi bir də fə lik fəth
elə di. Son ra lar isə... Səh hə tin və «dost la rın» dönüklüyünə
bax ma ya raq, heç za man bu zir və dən en mə di». 

Ki tab ürə ka çan mə lu mat lar la o qə dər zən gin dir ki,
bə zi ya zı la rı dönə‐d önə oxu maq is tə yi ada mı ra hat bu ‐
rax mır. On lar dan bi ri də Aşıq Pə nah dan bəhs edən
«Miz rab tel dən ay rıl sa da» ya zı sı dır: «Bir həf tə son ra
Aşıq pə nah Sə məd Vur ğu nun ye ni cə qə zet də çıx mış
şe i ri ni zümzümə edir di: «İn san ömrü ca van qa lar eti ‐
ba rı görən də.. .» Çə lim siz qız son ra lar uzun müddət
dost luq et di yim Mir zə Xə li lin qı zı – gə lə cə yin böyük
müğən ni si Rüba bə Mu ra do va idi». 

«Süley man Rüstəm mə za hı» mə qa lə sin dən: «Nə və ‐
si yaş da olan övlad la rım la şa i rin doğ ma rəf ta rı nı görən ‐
də hey rət lə düşündüm: «Sa də lik də səh hət ki mi ila hi
töhfə dir. Sa də lik elə mə nə vi zi nət dir ki, in sa nı yad daş ‐
lar dan‐ yad daş la ra xə ya li müsa fir edir». 

İmam ver di Әbi lo va ünvan lan mış «Mək tub lar»
bölümü uzun bir za man kə si yin də baş ve rən ədə bi
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pro se sə işıq tu tur. Çox böyük şəx siy yət lə rin ədə biy ya ‐
tı mız, ədə biy yatş ünas lıq el mi miz, tən qid və ədə bi pro ‐
se sə da ir fi kir lə ri ni eh ti va edən bölümdə «Ge cik miş
mək tub» ad lı ya zı mın da yer al ma sı mə nim üçün xoş
ol du. 

Bu bölmə də Rə sul Rza və Ni gar Rə fi bəy li nin mək ‐
tub la rı böyük mət ləb lər dən söz açır və ədə bi pro ses
üçün əhə miy yət kəsb edir. 

Ki ta bın «Tən qid və ədə biy yatş ünas lıq» bölümündə
görkəm li qə ləm sa hib lə ri nə, ic ti mai və elm xa dim lə ri ‐
nə həsr olun muş el mi və el mi‐ pub li sis tik mə qa lə lər
diq qə ti mi da yan ma dan məş ğul et di. 

Ümu miy yət lə, ki tab dan ha sil et di yim qə na ət lər çox ‐
dur. Qəl bə ya tan lar dan bi ri də odur ki, cə mi 50‐60 il
bun dan əv vəl in san lar da ha meh ri ban, da ha və fa lı, da ‐
ha tə vazö kar, da ha sə mi mi, da ha xe yir xah, da ha in saf ‐
lı olub lar. Әn baş lı ca sı isə cə miy yət də tə bə qə ləş mə ol ‐
ma yıb. Bir sözlə, bu möhtə şəm əsə ri oxu yub nə ti cə çı ‐
xar ma lı mə sə lə lər çox dur, lap çox. .. 

Onu da de yim ki, bu ölməz ki ta bı oxu duq ca gözlə ‐
rim önündə İmam ver di müəl lim, xə ya lım da Xalq şa i ri
Nə ri man Hə sən za də nin mis ra la rı can la nır dı: 

Şöhrə tin se vin ci, ya şın kə də ri,
Tərs ki mi iki si bir vax ta düşür. 

Әmi nəm ki, «Ömrün və el min ro man ti ka sı» me mu ar
ədə biy ya tı mı zın na dir və möhtə şəm abi də si ki mi ta ri xə
düşə cək, gə lə cək nə sil lə rə ən yax şı ər mə ğan ola caq. 
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ZӘ LİM XA NIN PO E Zİ YA  
ALӘ Mİ NӘ SӘ YA HӘT*

Zə lim xan Ya qub po e zi ya alə mi nə gəl di yi ilk gündən
ədə bi ic ti ma iy yə tin diq qət mər kə zin də ol muş və bu
diq qət, bu mə həb bət bir an be lə sən gi mə miş, çə kil mə ‐
lə rə mə ruz qal ma mış dır. Ona görə də şa i rin po e zi ya ‐
sın da hə yat hə qi qət də ol du ğun dan da ha hə ya ti dir. Әn
önəm li si isə odur ki, onun po e zi ya sı mil li oya nı şa, mil ‐
li ru hun təb li ği nə, mil li özünüdər kə xid mət edir. Şa i rə
də rin mə həb bət lə ya zı lan mə qa lə lə ri top la saq, cild ‐cild
ki tab la ra sığ maz. Tə sadü fi de yil dir ki, görkəm li ali mi ‐
miz Ni za mi Cə fə rov «Zə lim xan Ya qub dan ya zı lan lar»
ki ta bı na yaz dı ğı önsözdə xüsu si vur ğu la mış dır: «Zə ‐
lim xan Ya qub haq da ya zıl mış elə bir ya zı yox dur ki,
şa i rə bəs lə nən də rin, hüdud suz mə həb bət özünü bütün
par laq lı ğı ilə göstər mə sin. Mən cə sa rət lə de yə bi lə rəm
ki, bu miq yas da (və bu key fiy yət də!) mə həb bət Azər ‐
bay can ədə biy ya tı nın ta ri xin də so nun cu də fə Sə məd
Vur ğu na qis mət ol muş dur». 

Zə lim xan Ya qu bu bu xoş bəxt lik mər tə bə si nə yüksəlt ‐
miş şəx siy yət lər ara sın da ömrünü mil li el mi mi zə, ədə ‐
biy ya tı mı za, ədə biy yatş ünas lıq el mi mi zə həsr edən Ka ‐
mal Ta lıb za də, Bəx ti yar Va hab za də, Ya şar Qa ra yev,
Süley man Rə hi mov, İsa Hüsey nov, Mir va rid Dil ba zi,
Hüseyn Arif, Məm məd Araz, Xə lil Rza Ulutü rk, To fiq
Bay ram, Pə nah Xə li lov, Bu daq Bu da qov, To fiq Ha cı ‐
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yev, Ni za mi Cə fə rov, Ca mal Mus ta fa yev, Sə la həd din
Xə li lov və on lar la baş qa elm, ədə biy yat fə da i lə ri ni
görən də is tər ‐is tə məz qürur du yur san. 

İs tər «Zə lim xan Ya qub dan ya zı lan lar» (Ba kı, 2005),
is tər sə də son ra işıq üzü görən üçcild lik «Zə lim xan Ya ‐
qub ədə bi düşüncə də» (tər tib edə ni və re dak to ru Mu ‐
sa Nə bi oğ lu) ki tab la rı özlüyündə çox şey de yir. 

Zə lim xan Ya qu bun ədə bi fə a liy yə ti nin cid di el mi‐
 təd qi qat müstə vi si nə çı xa rıl ma sı, onun bir şa ir ki mi elm
alə min də də yüksək də yər lən di ril mə sin dən xə bər ve rir.
Әmi nə Hüsey no va «Zə lim xan Ya qu bun ya ra dı cı lı ğı» və
Qə dim Ru ful la yev «Zə lim xan Ya qub və xalq ya ra dı cı lı ‐
ğı» mövzu sun da fi lo lo gi ya üzrə fəl sə fə dok to ru el mi
də rə cə si al maq üçün dis ser ta si ya müda fiə et miş lər. 

Çə kin mə dən de yə bi lə rəm ki, bütün bun lar şa i rin
sa hil siz ümma na bən zər çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nı tam
əha tə et mək dən çox uzaq dır. Zə lim xan Ya qu bun bağ ba ‐
nı ol du ğu şe ir bağ ça sı na da xil ol maq üçün gə rək dir ki,
çağ daş po e zi ya mız la ya na şı, folk lo ru mu zu, xüsu sən də,
aşıq ya ra dı cı lı ğı nı, Zə lim xa nı ye tiş di rən mühi ti yax şı bi ‐
lə sən. Bun la rı bi lən təd qi qat çı şa i rin ya ra dı cı lı ğı na hər ‐
tə rəf li va qif ola bi lər.  

«Sözün Zə lim xan zir və si» ki ta bı nın əl yaz ma sı nı
önsöz yaz maq üçün mə nə təq dim edən Mu sa Nə bi oğ lu
de yi lən lə rə ca vab ve rə bi lə cək təd qi qat çı dır. Zə lim xa ‐
nın ye tiş di yi mühit də boy at dı ğın dan, ma ya sı saz la‐
s özlə yoğ rul du ğun dan, ne çə il lər dən bə ri Aşıq lar Bir li ‐
yi nin ka ti bi və «O zan dünya sı» jur na lı nın baş re dak to ru
ki mi aşıq ya ra dı cı lı ğı ilə məş ğul ol du ğun dan, elə cə də
uzun il lər dən bə ri Zə lim xan Ya qu bun ki tab la rı nın tər ‐
tib çi si və re dak to ru (şa i rin 13 cild lik əsər lə ri külliy ya tı
da da xil ol maq la) ol du ğun dan və nə ha yət, şa i rin ya ra ‐
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dı cı lı ğı nı mükəm məl bil di yin dən «Sözün Zə lim xan zir ‐
və si» vax tın da ya zıl mış uğur lu bir əsər dir. Әsə rin uğur ‐
lu alın ma sın da yu xa rı da sa da la dıq la rı mız la bə ra bər, təd ‐
qi qat çı nın is te da dı və əmək se vər li yi də rol oy na mış dır. 

Mu sa Nə bi oğ lu nun ürə yi, qə lə mi, bütün vücu du
Zə lim xan Ya qub ya ra dı cı lı ğı üstündə köklə nib. Təd qi ‐
qat çı Zə lim xa nın üslu bu nu ta ma mi lə sax la ya raq si no ‐
nim lər dən, an to nim lər dən, xalq de yim lə rin dən Zə lim ‐
xan ne cə is ti fa də edib sə, öz əsə rin də elə cə is ti fa də edib.
Bə zən ada ma elə gə lir ki, təd qi qat çı nın mo noq ra fi ya sı ‐
nı de yil, Zə lim xan Ya qu bun po e zi ya sı nı oxu yur san,
şa i rin özünü din lə yir sən. Gi riş və on üç bölümdən iba ‐
rət əsə rin hər bölümünə şa i rin şe ir lə rin dən bir mis ra nı
baş lıq ver mə si bu ya xın lı ğı da ha da doğ ma laş dı rır.  

«Sözün Zə lim xan zir və si» ad lı gi riş də Nə bi oğ lu söz
ba rə də fi kir lə ri ni irə li sürür. Qeyd edir ki, o ya ra dı cı lar
sözdən möhtə şəm abi də lər ya ra da bi lir ki, za ma na öz
sözünü de yə bi lir, sözü ur vat dan sal mır, onun qə dir‐ qiy ‐
mə ti ni bi lir, zir və lə rə yüksəl dir. «Sözün Zə lim xan zir və ‐
si» ona görə ya ran dı ki, şa ir sözü göz bə bə yi ki mi qo ru ‐
du, onun üzə rin də ana övla dı üzə rin də əs di yi ki mi əs di.  

Zə lim xan Ya qu bun şe ir lə ri ni oxu yan da, söz haq ‐
qın da fi kir lə ri nin fər qi nə va ran da Hüseyn Kürdoğ lu ‐
nun mis ra la rı qəl bi mə ha kim kə sil di: 

Mən sözün üstündə can qoy mu şam ki, 
Şe irim kal görünər, sözə söz gə lər. 

Zə lim xan Ya qub söz üstündə can qo yan, ona görə
də sözlə ri, mis ra la rı ürək lə rə məl həm olan şa ir dir. Zə ‐
lim xa nın mis ra la rı dır: 

Әbə di di ri lər cər gə sin də di, 
Söz üstə şə hidtək ölən şa ir lər. 
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Za man sə ni da na bil məz 

Bu bölümdə təd qi qat çı Zə lim xan Ya qu ba ümum ‐
xalq mə həb bə ti qa zan dı ran möhtə şəm po e zi ya sı ilə ya ‐
na şı, həm də şa i rin nitq qa bi liy yə tin dən, fe no me nal
yad da şın dan və s. bəhs edir.  

Ye ri gəl miş kən, po e zi ya mı zı Zə lim xan Ya qub qə dər
təb liğ edən ikin ci bir şa ir tap maq çə tin dir. Bu, bir yan ‐
dan onun qey ri ‐a di ha fi zə si, di gər tə rəf dən ürək ge niş ‐
li yi və po e zi ya mı za vur ğun lu ğu ilə bağ lı dır. Zə lim xan
fe no me nal yad da şı və xe yir xah lı ğı he sa bı na baş qa şa ir ‐
 lə ri mi zi təb liğ et mək dən usan mır. Böyük ya ra dan ona
hər şey bəxş edib, qıs qanc lıq dan sa va yı. Yax şı ya dım ‐
da dır, 1994‐cü il də Füzu li nin 500 il lik yu bi ley təd bi ri ‐
nə bir av to bus da, qo şa ge dib‐ gəl dik. Şa ir Ba kı dan Bağ ‐
da da qə dər klas sik şa ir lə ri miz dən tut muş gənc şa ir lə ‐
ri mi zə qə dər hər bi ri nin şe ir lə rin dən, elə cə də «Ko roğ ‐
lu» və «A şıq Qə rib» das tan la rın dan əz bər dən de di. 

Mu sa Nə bi oğ lu «Za man sə ni da na bil məz» bölü ‐
mün də şa i rin ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən qiy mət dən, Zə lim ‐
xa nın bir şa ir ki mi mis si ya sın dan da söz açır.  

Zə lim xan Ya qub xalq ru hu ilə qay na yıb‐ qa rı şan, xal ‐
 qın için də olan, xalq tə rə fin dən se vi lən, po e zi ya sı ilə
xal qın qəl bi ni riq qə tə gə ti rən bən zər siz şa ir dir.

Haq dan gə lib Haq qa ge dən yo rul maz 

Bu bölüm də ma raq la oxu nur. Araş dı rı cı əsə rin də
ye ri nə görə si tat lar gə ti rir, on la ra ar xa la na raq fi kir lə ri ni
sübu ta ça lı şır və bu na na il olur: «Hər kəs hə qi qə tə, ger ‐
çək li yin id ra kı na öz xüsu si yo lu ilə ge dir. Mən də ya zı
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ilə» (Lev Tols toy). Zə lim xan Ya qub ya ra dı cı lı ğı ilə ta nış
olan hər kəs de yər ki, elə Zə lim xan da be lə dir. Da hi ya zı ‐
çı nın de dik lə ri san ki görkəm li şa i rin bo yu na bi çi lib.  

«Ya lan qə ni mi di, di ni hə qi qət di şa i rin», – de yən Zə ‐
lim xan heç vaxt əqi də si ni də yiş mə di. Әlin də qə ləm,
di lin də hə qi qət hə yat kre do su na çev ril di.  

Mən elə türkün ru hu yam 

Bu bölümdə Zə lim xan ya ra dı cı lı ğın da türkçülük,
Türk dünya sı əhə miy yət li yer tu tur. Təd qi qat çı Zə lim ‐
xan Ya qub ya ra dı cı lı ğın da türkçülük ide ya sı na əsər lər
həsr edən araş dı rı cı la rın mə qa lə lə ri nə müra ci ət edir.
Bu ra da aka de mik To fiq Ha cı ye vin, fi lo lo gi ya üzrə fəl ‐
sə fə dok to ru Azər Tu ra nın və tən qid çi Әsəd Ca han gi ‐
rin əsər lə ri nə üstünlük ve rir. Xüsu sən də, Azər Tu ra ‐
nın «Ә zəl ‐a xır dünya Türkün dünya sı» mo noq ra fi ya sı
də yər lən di ri lir: «Zə lim xan Ya qu bun şe ir lə rin də Türkün
ge ne tik yad da şı dip di ri dir» cümlə si çox mət ləb lər dən
xə bər ve rir», – de yən müəl lif Türk dünya sı ilə bağ lı
şe ir lə ri ni təd qi qat süzgə cin dən ke çi rir. Zə lim xa nın,
Dər bən də, Kərk ükə, Təb ri zə, Bor ça lı ya həsr et di yi şe ir ‐
lə rə xüsu si önəm ve rir: 

Kərk ükü, Dər bən di xa tır la maz dım, 
Әgər Bor ça lı da do ğul ma say dım – de yir. 

Bu nun la Bor ça lı nın da, Kərk ükün də, Dər bən din də
yad əlin də ol du ğu nu bir da ha oxu cu la rın, xüsu sən də
keç mi şi miz dən az xə bə ri olan gənc lə rin nə zə ri nə çat ‐
dı rır. Doğ ru dan da, ta ri xin yad da şı gödək olur. İn di
çox mu adam bi lir ki, Dər bənd dən əla və, Dər bənd ət ra ‐
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fın da düz 30 kənd də azər bay can lı lar ya şa yır?! Şa ir in ‐
gi lis ya zı çı sı Ceyms Ol dri cin «i ki yə bölünmüş bir ürək»
ad lan dır dı ğı Güney və Qu zey Azər bay can dan ürə kağ ‐
rı sı ilə söz açır. 

Təd qi qat çı bu bölümdə Zə lim xan Ya qu bun bütün
Türk dünya sı nın şa i ri ol du ğu nu xüsu si vur ğu la yır.  

Qa ra bağ ən çə tin su al dı, qar daş 

Bu bölümdə müstə qil lik qa zan ma ğı mız la bə ra bər,
Qa ra bağ prob le mi ilə də üzləş mə yi miz lə bağ lı şa i rin
na ra hat an la rın dan, çözülmə si müşkülə çev ri lən Qa ra ‐
bağ dər din dən söz açı lır. Şa ir şe ir lə rin də, M.Nə bi oğ lu
isə təd qi qa tın da göstə rir ki, Qa ra bağ prob le mi ni or ta ‐
ya atan lar öz çürük niy yət lə ri ni hə ya ta ke çi rə nə dək
biz dən əl çək mək niy yə tin də de yil lər. Bi zim pre zi den ‐
ti mi zin, dövlə ti mi zin ça lış dı ğı odur ki, bu bə la dan az
zi yan la çı xaq. Z.Ya qub bu gün şa ir lə rin də öz şe ir lə ri
ilə sı ra vi əs gə rə dönmə lə ri ni tə kid lə irə li sürür: 

Haq qın var baş olub, baş da dur ma ğa, 
Qal dır məm lə kə ti aya ğa, şe irim –  

de yə ha ray çə kir. «Bu gün şa ir olan şe i ri ni ev də yox,
sən gər də yaz ma lı dır», – de yir.  

Mən dünya nı du rult ma ğa can at dım

Bu bölümdə təd qi qat çı şa i rin mə nə vi saf lı ğa, pak lı ‐
ğa, da xi li gözəl li yə səs lə yən po e zi ya sı nı araş dı rır. Z.Ya ‐
qu bun «dünya nın çir ka bı nı şa ir sözü tə miz lər» mis ra ‐
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sı na söykə nə rək onun çox say lı po e zi ya nümu nə lə ri ni
süzgəc dən ke çi rir. Təd qi qat çı şa i rin bu yol da kı ama lı ‐
nı or ta ya qo yur: 

Ne mət di du ru luq, saf lıq, tə miz lik, 
Bə sim dir sə nin tək bir bu laq olum. 

Z.Ya qub saf lı ğın, pak lı ğın in sa na ba şu ca lı ğı gə tir di yi ‐
ni, in san qo ca lan da da vüqar lı ola ca ğı nı şa ir fəh mi ilə də ‐
qiq görmüş və şe ir lə rin də qa ba rıq şə kil də vəsf et miş dir. 

Sa rıld ığım saz dı mə nim

Bu bölüm M.Nə bi oğ lu nun il ham la qə lə mə al dı ğı,
təd qi qa ta cəlb et di yi aşıq ya ra dı cı lı ğı ilə, saz la‐s özlə
bağ lı dır. Bu, tə sadü fi de yil dir. Aka de mik K.Ta lıb za də
de yir di: «Zə lim xan saz la şe i rin ru hu nu, ma ya sı nı bir ‐
ləş di rən şa ir dir». Xalq şa ir lə ri Os man Sa rı vəl li də,
Hüseyn Arif də, AME A‐ nın müxbir üzvü S.Xə li lov da
bu fi kir də dir. Hə qi qə tən də, Zə lim xa nın ma ya sı saz la
sözün vəh də tin dən yoğ ru lub. Bu bölümdə şa i rin on ‐
lar la şe i ri, aşıq ya ra dı cı lı ğı na, aşıq sə nə ti nə, saz ha va ‐
la rı na, bu ha va la rı ya ra dan, ya şa dan, aşıq sə nə ti ni zir ‐
və lə rə qal dı ran sə nət kar la ra həsr et di yi po e ma və das ‐
tan lar təd qi qa ta cəlb olu nub. Təd qi qat da «Saz», «Yu ‐
nus Әm rə», «Ә ləs gər», «A şıq Hüseyn Sa raç lı», ki mi li ‐
rik ‐e pik po e ma və das tan la ra ge niş yer ve ri lib. Şa i rin
bir cə cümlə si de yi lən lə rə işıq tu tur: «Mə ni baş qa yer də
ax tar ma ğa gə rək yox dur, ünva nı mı saz dan so ru şun».
Bu sözlər çox mət ləb lə rə ay dın lıq gə ti rir.  

Təd qi qat çı mo noq ra fi ya sın da Zə lim xan Ya qu bun sa ‐
za‐s özə, aşıq sə nə ti nə müna si bə ti ni şa ir dən si tat la ta ‐
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mam la yır və hər şey ay dın olur: «Saz mə nim üçün Türk
ru hu nun şək siz və şə rik siz, tək və müqəd dəs alə ti dir. Saz
mə nim üçün ana lay la sı, be şik dən mə za ra qə dər ömür
yo lun da yol yol da şım, könül sir da şım, hə ya tım, var lı ‐
ğım dır». Şa ir öz mə ra mı nı po e zi ya di li ilə be lə çat dı rır: 

Sən var san, hə yat da mən va ram de mək, 
Sə si mi hər ya na ye tir, ay sa zım. 

Və ya:  
Qal xıb şə hər könlüm, mey li kən də di, 
Xə ya lım yay laq da, göy çə mən də di. 
Özüm Göyçə də yox, Göyçə mən də di, 
Hər ye ri gəz mə yə ömür də çat maz, 
Yax şı ki, sən var san, ay sə dəf li saz. 

Böyüklə rin qəd ri ni an caq 
böyüklər bi lər 

Bu bölüm də çox ma raq la oxu nur. Hə qi qət bu dur
ki, Zə lim xan Ya qu bun de di yi ki mi, hər bir qə ləm sa hi ‐
bi nin xa ti rə yaz maq dövrü və xa ti rə yə çev ril mək mə ‐
qam la rı var. Zə lim xan Ya qu bun görkəm li şəx siy yət lər,
ta nın mış ədə biyyat, mə də niy yət və in cə sə nət adam la rı
haq qın da tək rar sız mə qa lə lə ri, xa ti rə lə ri var dır. La kin
Zə lim xan Ya qub Zə lim xan ol maz dı, əgər bu şəx siy yət ‐
lə rə şe ir lər, po e ma lar həsr et mə səy di.  

Şa ir Mə həm məd Әmin Rə sul za də yə, Sə məd Vur ğu ‐
na, Mi ka yıl Müşfi qə, İl yas Әfən di ye və, İsa Mu ğan na ya,
Hüseyn Ari fə, Məm məd Ara za, To fiq Bay ra ma, Mu sa
Ya qu ba, Ca vad He yə tə, Mi ka yıl Mir zə yə və bir çox baş ‐
qa la rı na şe ir lər həsr edib. İsa Mu ğan na ya «Ün», Tu ran
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Ca vi də «Ca vi din qız ba la sı», Xu du Məm mə do va «İn ‐
san» po e ma la rı nı it haf edib. Bir çox ya zı çı və şa ir lə ri miz,
ic ti mai xa dim lər haq qın da xa ti rə mə qa lə lə ri ya zıb. Bütün
de yi lən lər ba rə də mo noq ra fi ya da müfəs səl da nı şı lıb.  

Mo noq ra fi ya da Xalq şa i ri nin Ulu öndə ri mi zə həsr
et di yi iri həcm li «Ә bə diy yət das ta nı» po e ma sın dan da
bəhs edi lir. Bu, tə bi i dir. Zə lim xan Ya qu bun göz yaş la rı
ilə yaz dı ğı bu möhtə şəm «Ә bə diy yət das ta nı» Azər ‐
bay can ta ri xin də bir epo xa olan, mi sil siz xid mət lə ri nə
görə xal qın xa ti rə sin də əbə di lik qa za nan, onun qürur
və güvənc ye ri nə çev ri lən da hi şəx siy yət Hey dər Әli ‐
ye və kə dər da ğı nın zir və sin dən oxu nan ele gi ya dır.  

«Ә bə diy yət das ta nı» ali kə dər və ali sev gi dən ya ra nıb. 

Mən be lə ağ la mı şam, 
qan lı fə lək ilk də fə  

Ürə yi mi qı ran da. 
Ye tim qa lıb, ata mı 

tor pa ğa tap şı ran da. 

Ali kə dər zir və sin də da ya nan şa ir onun ümumxalq
kə də ri ol du ğu nu də rin dən dərk et miş, bu kə də rin və
bu sev gi nin son suz lu ğu nu ina nıl maz ürək çır pın tı la rı
ilə vəsf et miş dir. Şa i rin «Ә bə diy yət das ta nı» po e ma sı ‐
na yaz dı ğı gi riş mə qa lə si də ümum mil li li de ri mi zə
həsr olu nan mən ti qi fi kir lər lə zən gin dir: «Ölümsüzlüyü
ilə ömrüm bo yu öyünə cə yim bir şəx siy yət lə bağ lı
üstümüzü alan, qa pı mı zı qə fil döyən qa ra xə bər ha mı
ki mi mə ni də də rin dən‐ də ri nə sar sıt dı. Bu sar sın tı lar
için də əli mə nə vaxt qə ləm al dı ğım dan heç özümün də
xə bə rim ol ma dı. O vaxt özümə gəl dim ki, ar tıq so nun ‐
cu mis ra nı ya zıb, son his sə ni ta mam la mı şam». 

256



Bu de yi lən lə ri ölməz «Ә bə diy yət das ta nı» po e ma ‐
sı nın son mis ra la rı da təs diq lə yir: 

Həs rə ti ni çə kə cə yəm il lər bo yu, 
Kövrək qəl bim oyum ‐o yum oyu la caq. 
Eş qin ilə ya rat dığım bu das ta nın 
Son nöqtə si mən ölən də qo yu la caq. 

Şa ir bu dünya nı bo şu na gəz məz 

Mu sa Nə bi oğ lu bu bölümü də il ham la iş lə miş dir. O
ya zır: «İn san ömrünün böyük bir his sə si ni yol lar da,
sə fər lər də ke çi rir. Әs lin də, bütün hə ya tı mız bir sə fə rə
bən zə yir. İn san do ğul du ğu gündən onu axi rə tə apa ran
bir yo lun yol çu su na çev ri lir. Və bu böyük yo lun hər
da ya na ca ğı, hər ti ni, hər döngə si, eni şi, yo xu şu in sa na
çox şey öyrə dir, dünyagö rüşünü zən gin ləş di rir, hə yat
təcr übə si ni ar tı rır». 

Hə qi qə tən də, yol lar, sə fər lər çox vaxt əzab lı ol sa lar
da, bar lı‐ bəh rə li olur lar. Bu nu biz Zə lim xan Ya qu bun
də fə lər lə sə fər lər dən ne cə bar lı‐ bəh rə li döndüyünün
şa hi di ola raq da görmüşük. Mə nim qə na ə ti mə görə,
çağ daş po e zi ya mız da Zə lim xan Ya qub qə dər rəs mi və
qey ri‐ rəs mi sə fər lər də olan ikin ci bir şa ir tap maq çə ‐
tin dir. O, bütün türk el lə ri ni, Av ro pa, Asi ya, Af ri ka qi ‐
tə lə ri ni gə zib, Və tə nə bol‐ bol ədə bi ma te ri al lar la, şe ir ‐
lər lə, po e ma lar la dönüb. Onun hər sə fə ri bir ki ta ba
çev ri lib. Təd qi qat çı M.Nə bi oğ lu «Şa ir bu dünya nı bo ‐
şu na gəz məz» bölümündə söz aç dıq la rı mız dan hər tə ‐
rəf li da nı şıb, hə qi qə ti şa i rin mis ra la rın da ta pıb: 

Şa ir bu dünya nı bo şu na gəz məz, 
Hər sə fər bir ta rix, bir ki tab olar. 

257



Tə bi ət Al la hın şah əsə ri di

Bu bölümdə təd qi qat çı Zə lim xan Ya qu bu tə bi ət lə
tə mas da, tə bi ət lə vəh dət də araş dı rır. Hüseyn Arif dən
son ra tə bi ət vur ğu nu olan, tə bi ə tin qoy nun da dinc lik
ta pan şa i ri miz Zə lim xan dır. «Tə bi ət dən böyük zi ya rət
ol maz», – de yən şa ir tə bi ə ti il ham mən bə yi, şe ir qay na ‐
ğı, po e zi ya bu la ğı, müqəd dəs lik be şi yi ad lan dı rır.  

Mu sa Nə bi oğ lu şa i rin tə bi ə ti vəsf edən, il ham la ya ‐
zıl mış şe ir lə ri ni ey ni il ham la təd qiq edir. Әn uğur lu
şe ir lə rə mə həb bə ti ni, vur ğun lu ğu nu giz lət mir. Zə lim ‐
xa nın tə bi ə ti də rin dən duy du ğu nu xüsu si vur ğu la yır: 

Әn böyük hik mə ti tə bi ət də gəz, 
Ol sa da yol la rı do la şıq, çə tin. 
Yüz il ya şa san da, sir ri ni ver məz, 
Di li ni bil mə sən, sən tə bi ə tin! 

Tə bi ə tin di li ni bil mək üçün gə rək Zə lim xan ki mi
onun vur ğu nu ola san, tə bi ə ti bütün vücu dun la se və ‐
sən, onun qoy nun da boy ata san. 

Al la hın sözünü se vən lər ya zır

Nə bi oğ lu nun əsə ri nin bu bölümü də böyük il ham,
şa i rin ya ra dı cı lı ğı na də rin mə həb bət lə ya zı lıb. «Sev gi ‐
yə nökə rəm, sev gi di şa hım», – de yən Zə lim xan bütün
ya ra dı cı lı ğı bo yu bir gün də sev gi siz ya şa ma yıb. Təd ‐
qi qat çı nın doğ ru ola raq göstər di yi ki mi, al tın da im za sı
ol ma sa be lə, Zə lim xa nın şe i ri ni oxu yan po e zi ya pə rəs ‐
tiş ka rı şe i rin ki mə məx sus ol du ğu nu müəy yən ləş di rə
bi lər. Şa i rin şe ir lə rin də diq qə ti çə kən mühüm cə hət
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var dır. Şa ir se vən lə ri is mət li ol ma ğa, sev gi yə müqəd ‐
dəs, ülvi mə həb bət ki mi bax ma ğa ça ğı rır. Şa ir üçün
sev gi inam dı, ümid di, hə yat dı, din di, iman dı. «Al lah
sev gi da ğı nı heç ki mə göstər mə sin», – de yə dua edir. Se ‐
vən ürək saf, tə miz, pak, kin dən‐ küdu rət dən uzaq olar.
Se vən lə rin mərd ol du ğu qə na ə ti nə gə lir. Se vən ada mın
gözündə cə hən nə mə bən zər bir yer də dönüb la lə zar
olur. Şa ir eti raf edir: «Mə nim bir cə di nim var, di ni min
adı sev gi». Şa ir gözəl lik qar şı sın da hey rət dən lal olur.
Mu sa Nə bi oğ lu nun qə na ə ti də ma raq lı dır. «Zə lim xan
Ya qub üçün gözəl lik baş dan‐ ba şa il ham dı, düşüncə di». 

Ölən də də qəb rim qə dər 
Azər bay can tor pa ğı yam 

Təd qi qat çı bu bölümdə Və tən və və tən pər vər lik
mövzu sun da qə lə mə al dı ğı po e zi ya nümu nə lə ri ni araş ‐
dı rır. Aka de mik Bu daq Bu da qov dan mi sal gə ti rir və
göstə rir ki, Zə lim xan Ya qub bir və tən pər vər şa ir ki mi
qa nı ca nı na hop du rul muş ana tor pa ğın ye tiş dir di yi və ‐
tə nə la yiq oğul la rı mız dan dır. Şa ir doğ ru de yir: «Sə nin
eş qin, sə nin odun ol ma sa, şa ir qəl bi alov lan maz, ey
Və tən». Bu isə təd qi qat çı nın qə na ə ti dir: «Zə lim xa nın
hər şe i rin dən Və tən ət ri gə lir, el ‐o ba nın, yurd ‐yu va nın
is ti si, sa zı mı zın nə fə si, di li mi zin şi rin li yi du yu lur». 

Bu dünya əbə di di ri lə rin di 

Mu sa Nə bi oğ lu nun «Sözün Zə lim xan zir və si» əsə ‐
ri nin bu bölümündə fa ni dünya, in san, za man haq qın ‐
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da şa i rin şe ir lə ri, fi kir lə ri təd qi qat süzgə cin dən ke çi ri ‐
lir. Nə yax şı ki, araş dı rı cı şa i rin son vaxt lar yaz dı ğı
şe ir lə ri bu son bölümdə nə zər dən ke çi rir. Ar tıq müəy ‐
yən ya şa dol muş şa i rin düşüncə sin də, fik rin də, tə fək ‐
 k üründə baş ve rən də yi şik lik, mübtə la ol du ğu xəs tə lik
ilə bağ lı bə zən ümid siz li yə qa pıl ma sı, hə yat hə qi qət lə ‐
ri ni də rin dən dərk et mə si bu şe ir lə rin də ək si ni ta pır.
La kin şa ir ümi di ni üzmür: 

Bir cə tə səl lim var, eş qim ürək dən, 
Adım yad daş lar dan si lin mə yə cək.  

Mu sa Nə bi oğ lu söhbət aç dıq la rı mı zı də rin dən duy ‐
muş və yaz mış dır ki, in san‐ dünya, hə yat‐ ölüm bütün
dövrlər də ədə biy ya tın əsas mövzu la rın dan ol muş dur.
Elə şa ir tap maq çə tin dir ki, bu dünya nın gər di şi nə şe ir
həsr et mə miş ol sun. Bu ba xım dan Zə lim xan Ya qu bun
ya ra dı cı lı ğı da is tis na de yil. Dünya nın gər di şi nə, hə yat
fəl sə fə si nə, in sa nın bu dünya da kı və axi rət də ki aqi bə ‐
ti nə həsr et di yi şe ir lə rin də şa i rin özünə məx sus müdrik
ya naş ma sı diq qə ti cəlb edir.  

Zə lim xan xoş bəxt şa ir dir. Se və rək ya şa yan, ümum ‐
xalq mə həb bə ti qa za nan, se vi lən şa ir əbə di lik qa za nıb.
Və nə ha yət, onu da de yim ki, Mu sa Nə bi oğ lu bütün
əsər bo yu şa i rin po e zi ya sın dan də rin mə həb bət lə söz
aç mış, or ta ya şa i rə la yiq bir əsər qoy muş dur. Bi zə qa ‐
lır sa, təd qi qat çı nın «Sözün Zə lim xan zir və si» əsə ri şa i ‐
rin sa hil siz ümma na bən zər ya ra dı cı lıq yo lu na işıq tu ‐
tan təd qi qat işi ol maq la bə ra bər, Zə lim xan Ya qu bun
po e zi ya alə mi nə uğur lu sə ya hət dir.  
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İRAQ‐ TÜRKMAN ‐A ZӘR BAY CAN 
FOLK LO RU* 

Әsa tir və ba ya tı da, na ğıl və das tan da əbə di lə şən,
can lı yad da şa çev ri lən, heç kə sin so yu nu, əs li ni, za tı nı
unut ma ğa qoy ma yan, onu par ça lan maq dan xi las edən,
şüur da, düşüncə də, mə nə viy yat da xal qın bütövlüyünü
tə min edən folk lor dur (Ya şar Qa ra yev). 

Folk lo ru bil mə dən xal qın psi xo lo gi ya sı nı, onun əsl
ta ri xi ni, bə şər ta ri xin də məx su si ye ri ni, in ki şaf mər hə ‐
lə lə ri ni, hə yat tər zi ni, dünya ba xı şı nı, inam və eti qa dı ‐
nı, adət ‐ə nə nə si ni və s. dərk et mək, an la maq çə tin olur. 

Bu ba xım dan, müəy yən ic ti ma i‐ si ya si sə bəb lər
üzündən soyk ökündən ay rı düşmüş, təc rid olu na raq
ərəb və kürd xalq la rı əha tə sin də, İra qın şi ma lın da, əsa ‐
sən, Kərk ük vi la yə tin də top lu hal da ya şa yan, XX əs rin
60‐cı il lə rin də sa yı 600 min, in di isə iki mil yon ya rı ma
ya xın olan ela tın – azər bay can ca da nı şan xal qın folk lo ru
xüsu si əhə miy yət kəsb edir. 

Biz «a zər bay can ca da nı şan xalq» ter mi ni ni tə sadü fi
iş lət mi rik. Baş da «Böyük So vet En sik lo pe di ya sı», «So ‐
vet En sik lo pe di ya lüğə ti» ol maq la, keç miş so vet və əc ‐
nə bi mən bə lər İraq da azər bay can lı la rın ya şa dı ğı nı göstə ‐
rir lər. 

Görkəm li türko loq Karl Men qes «Türk dil lə ri və
türk xalq la rı» ki ta bın da vax ti lə yaz mış dır: «A zər bay ‐
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can lı lar, həm çi nin İra qın şi ma lın da da ya şa yır lar. Say ‐
la rı 100 min dən ar tıq dır». 

Türki yə li təd qi qat çı, prof. Cə lal Әr tuq isə bu müna ‐
si bət lə yaz mış dır: «Әr bil və Kərk ük vi la yət lə rin də bu
gün iki mil yon ya rım türkman – azə ri ya şa maq da dır.
De mək la zım dır ki, on lar top lu hal da, əsa sən, Kərk ük
vi la yə tin də: Kərk ük şə hə rin də, Tuz Xur ma tu (qə za),
Al tun Körpü (na hi yə), Tə zə Xur ma tu (na hi yə), Ba da ‐
va, Bə şir, Böyük Ha sar, Bi la va Qa ra bu laq, Qı zıl yar,
Yay cı, Yar və li, Yen gi cə, Kərk üz, Kümbət lər, Ley lan,
Ömər Mən dən, Tər cil, Gögtəp pə, Ti sin, Tox max lı,
Türka lan, Çar dax lı və elə cə də «Ba yat köylə ri» sa hə si
ad la nan və 64 kən di əha tə edən Kif ri (qə za), Qə rə təp ‐
pə (na hi yə), Da quq (na hi yə), Abud, Cam bur, Bi ra u çı lı,
Bas tam lı, Qal xan lı, Qa ra naz, Әmir li, Әs ki Kif ri, Zən gi ‐
li, Ye şil tə pə, Kəh riz, Kin gir ban, Kötə bu run, La qum,
Aş tökən, Pi rəh məd, Səy yad, Süley man bəg (Mu rat lı),
Tel Mən zil, Üştə pə, Xa sa dar lı, Ha sar lı, Ca bar lı ki mi şə ‐
hər, ra yon, qə sə bə və kənd lər də ya şa yır. Bun dan əla ‐
və, Di ya la vi la yə ti nin Xa na qin (qə za), Şah ra ban (qə za),
Dəl li Ab bas (na hi yə), Mən də li (na hi yə), Qa ra ğan, Qız ‐
lar bat, Qı zıl ca, Su suz bu laq kəndlərin də, Әr bil vi la yə ti ‐
nin mər kə zi Әr bil şə hə rin də, Mo sul vi la yə ti nin Ti lə fər
qə za sın da, Mo sul şə hə rin də və ölkə nin pay tax tı Bağ ‐
dad şə hə rin də ya şa yır lar. 

De mək va cib dir ki, Ata bəy lər, Qa ra qo yun lu lar, Ağ ‐
qo yun lu lar, Sə fə vi lər dövründə və son ra lar da ge niş
mə na da iş lə nən «türkman» et no ni mi in di ki mə na dan
fərq lə nir. Məhz bu na görə dir ki, prof. Ә. Də mir çi za də
«A zə ri ədə bi di li ta ri xi» ki ta bın da yaz mış dır: «O dövrlər ‐
də «türkman» et no ni mi in di ki mə na dan bir qə dər fərq ‐
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li iş lən miş, hət ta in di ki Bağ dad ət ra fın da kı azə ri lə rin
türkman ad lan ma la rı da bu sözün əv vəl ki mə na sı ilə
əla qə dar dır». 

Baş qa mə xəz lə rə nə zər sal dıq da pro fes sor Ә. Də ‐
mir çi za də nin bu fik ri nin ta ma mi lə doğ ru ol du ğu aş ka ‐
ra çı xır. 

V.Bar told «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un «Qaf qaz türkman ‐
la rı» na – azər bay can lı la ra məx sus ol du ğun dan söz açır. 

Şa ir lə ri miz dən Nə si mi və Xə ta i nin ya ra dı cı lı ğın da
da bu ter mi nə tə sadüf edi lir: 

Әrə bin nit qi hağ lan dı di lin dən, 
Sə ni kim dir de yən kim, türkman san? 

(Nə si mi) 
*   *   *

Get dik cə tükə nir ərə bin ku hi‐ məs kə ni  
Bağ dad iç rə hər ne cə kim türkman qo nar. 

(Xə ta i) 

İraq türkman la rı nın nə za man və ha ra dan köçə rək
bu ra da məs kən sal ma la rı ba rə də müx tə lif ta ri xi fakt la ‐
ra rast gə li rik. Әk sər təd qi qatçı lar on la rın, əsa sən, Azər ‐
bay can dan köçüb get dik lə ri ni qeyd edir lər. 

Ümum mil li li de ri miz Hey dər Әli yev tə sadü fi yaz ‐
mır dı: «Ta ri xi araş dı ran da gördüm ki, Güney Azər ‐
bay can, Qu zey Azər bay can və İraq türkman la rı bir
bütövün par ça la rı dır». 

On la rın di a lek ti və folk lo ru da de yi lən lə ri təs diq edir. 
Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, Kərk ük do lay la rın da

həm Kərk ük folk lo ru, həm də İraq‐ türkman folk lo ru
ter min lə ri iş lə nir. İraq‐ türkman folk lo ru və ya Kərk ük
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folk lo ru de dik də top lu hal da ya şa yan bütün İraq türkman ‐
la rı nın şi fa hi xalq ədə biy ya tı nə zər də tu tu lur. Bu, tə bii
sa yıl ma lı dır. Dər bənd və ya Nax çı van folk lo ru de dik də
Dər bənd və Nax çı van şə hər lə ri ilə bə ra bər, ət raf kənd ‐
lər də ya şa yan bütün azər bay can lı la rın folk lo ru, Kərk ük
folk lo ru de dik də İraq türkman la rı nın top lu hal da ya şa ‐
dı ğı Kərk ük vi la yə ti nin mər kə zi Kərk ük şə hə ri ilə bə ra ‐
bər, bütün ət raf kənd və ra yon la rın əha li si nin folk lo ru
göz önünə gə lir. Bu na görə dir ki, oxu cu lar müxtə lif mə ‐
qam lar da hər iki ter mi nə rast gə lə bi lər lər. 

İraq‐ türkman folk lo ru nun top lan ma sı, nəş ri və qis ‐
mən də təd qi qi nə XX əs rin or ta la rın dan baş la nıl mış ‐
dır. Xal qın əs rlər lə ya ra dıb nə sil dən‐ nəs lə töhfə et di yi
bu mə nə vi in ci lə ri top la ya raq bə şə riy yə tin ən böyük
kəş fi olan ki tab lar da ya şa dan lar dan da nı şar kən göz
önünə ilk ola raq Әta Tər zi ba şı, Mol la Sa bir, Şa kir Sa bir
Za bit, Mə həm məd Xur şid, Әb düllə tif Bən də roğ lu, İb ‐
ra him Da qu qi, İh san Vəs fi, Süphi Sa at çı, Ma hir Na qib
və baş qa la rı gə lir lər. On la rın min cür əzab ‐ə ziy yə tə qat ‐
la şa raq top la yıb, əsa sən, öz he sab la rı na çap et dir dik lə ri
ki tab la rı və rəq lə dik cə V.Be lins ki nin sözlə ri ya da düşür:
«Böyük zəh mət və fə da kar lıq la xalq ədə biy ya tı nın qiy ‐
mət li gövhər lə ri ni top la yan və on la rı unu du lub tə ləf
ol maq dan qo ru yan tə vazö kar və qə rəz siz adam la rın
zəh mə ti hər cür təq dir və tə şəkk ürə la yiq dir». 

On la rın top la dı ğı şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı nümu nə lə ‐
ri ilk vaxt lar «Kərk ük», «A faq», «Bə şir», «İ raq», «Yurd»
qə zet lə ri, «Qar daş lıq» və «Ye ni İraq» dər gi lə rin də çap
olun muş və in di hər han sı bir təd qi qat işin də eti mad
edə bi lə cə yi miz zən gin ma te ri al əl də edil miş dir. Ata lar
sözlə ri və mə səl lər, xoy rat və ma ni lər, xalq mah nı la rı,
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mə ra sim və nəğ mə lər, lə ti fə lər, inanc lar, du a lar, bəd ‐
du a lar və s. nümu nə lər son ra lar Mol la Sa bi rin «Kər ‐
k ük müntə xəb xoy rat la rı», Hə bib Se vim li nin «Kərk ük
xoy rat la rı və ma ni lə ri», Şa kir Sa bi rin «Kərk ükdə ic ti ‐
mai hə yat», «İ raq türkman la rı ağ zın da ata lar sözü»,
Әta Tər zi ba şı nın «Kərk ük xoy rat la rı və ma ni lə ri»,
«Kərk ük ha va la rı», «Kərk ük əs ki lər sözü», İb ra him Da ‐
qu qi nin «İ raq türkman la rı, dil lə ri, ta rix lə ri və ədə biy ‐
yat la rı», Әb düllə tif Bən də roğ lu nun «İ raq‐ türkman ədə ‐
biy ya tı yo lun da bir ad dım» və «A ta sözlə ri miz», Süphi
Sa at çı nın «Kərk ük ço cuq folk lo ru», «Kərk ükdən dər lə ‐
nən olay türkülə ri», İh san Vəs fi nin «İ raq türkman la ‐
rın da de yim lər və ata sözlə ri», Mə həm məd Xur şi din
«Әs ki sözlər boğ ça sı», Ma hir Na qi bin «Kərk ük xalq
mu si qi si nin təs nif və təh li li», Hə bib Hürmüzlünün
«Kərk ük türkcə si sözlüyü», Süphi Sa at çı nın «İ raq‐
türkmen boy la rı, oy maq la rı və yer ləş mə bölgə lə ri», Si ‐
ham Zən gi və Qa sım Sa rı qa ya nın «İ raq türklə ri ço cuq
ədə biy ya tı an to lo gi ya sı», Ya şar Qa ra yev və Süphi Sa at ‐
 çı nın ha zır la dı ğı «A zər bay can ‐İ raq (Kərk ük) Türk ədə ‐
biy ya tı» (bu ki tab da pro fes sor Qə zən fər Pa şa ye vin top ‐
la ya raq ça pı na na il ol du ğu folk lor ma te ri al la rın dan
bol‐ bol is ti fa də edil miş dir), Süphi Sa at çı «Kərk ükün
sə si. Әb dülva hid Küzə çi oğ lu», Sa leh Tur xan «İ raq‐
türkmen ha va la rı» (Kərk ük, Tuz xur ma tı, Әr bil, Mo sul‐
 Te la fər. Bu fun da men tal əsər 696 sə hi fə ni əha tə edir və
bütün xalq ha va la rı nın not la rı nı da içi nə alır), Şəm səd ‐
din Küzə çi «Kərk ükün əf sa nə sə si Әb dülva hid Küzə ‐
çi», Sa bir Də mir çi «İ raq türkman la rı nın xalq ma sal la ‐
rın dan örnək lər» və s. ki tab lar da top lan mış dır. Görülən
iş lər folk lor nümu nə lə ri ni top la ma və nəş ret mə çər çi ‐
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və sin də qal ma mış, ey ni za man da İraq‐ türkman folk lo ‐
ru nun bə zi janr la rı nın el mi əsas lar üzrə təd qi qi yo lun ‐
da da müəy yən ad dım lar atıl mış dır. Bu ba xım dan Әta
Tər zi ba şı nın xoy rat lar, ma ni lər və xalq ha va la rı na da ir
araş dır ma la rı xüsu si lə əhə miy yət li dir. 

De mək la zım dır ki, İraq‐ türkman folk lo ru nun hər ‐
tə rəf li təd qi qi ta ri xi keç mi şi miz, dil ta ri xi miz, di a lek to ‐
lo gi ya mız, xalq po e zi ya mız, es te tik fi kir ta ri xi miz və s.
ki mi zə ru ri mə sə lə lə rin tam və əha tə li öyrə nil mə si ba ‐
xı mın dan böyük də yər kəsb edir. 

Xalq di li ni bütün in cə lik lə ri ilə özündə ya şa dan
İraq‐ türkman folk lo ru elə bir xə zi nə dir ki, bu ra da xal ‐
qı nı se vən hər kəs əvəz siz in ci lər ta par. Bu xalq müdrik ‐
li yi xə zi nə si nin hər qa tın da Azər bay can folk lo ru na bir
doğ ma lıq, əkiz lik var dır. Nə yax şı ki, şüur da, düşüncə ‐
də, mə nə viy yat da xalq par ça lan ma yıb! Axı daş lar ovu ‐
la ‐o vu la. qa ya lar sökülə‐s ökülə, bu laq lar qu ru ya‐ qu ‐
ru ya, çay lar çə ki lə‐ çə ki lə məhv olur. Mil lət isə unu da ‐
u nu da. 

Dil və folk lor ad lan dı rı lan iki ümdə var lıq var dır ki,
hə yat ya şa dıq ca ya şa yır, xal qın keç mi şi haq qın da da ‐
nı şa bi lən tək zi bo lun maz ta ri xi sə nə də çev ri lir. İraq‐
 türkman folk lo ru nun ədə bi‐ ta ri xi qiy mə ti, biz cə, hər
şey dən əv vəl, bun da dır. 

İraq‐türkman folk lo ru nu üç fəs lə bölmək olar: mə ‐
ra sim folk lo ru, li rik növ, epik növ. 

Mə ra sim folk lo ru. İn sa nın hə ya tı nı folk lor suz tə ‐
səvv ür et mək mümkün de yil. Cə miy yə tin gər di şin də
öz ye ri, san ba lı olan mə ra sim folk lo ru xal qın düşüncə
tər zi ni, hə ya ta ba xış və müna si bə ti ni, etik, es te tik, et ‐
noq ra fik görüşlə ri ni – adət ‐ə nə nə si ni mə ra sim lə ri ni
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sis tem li tərz də iz lə mək ba xı mın dan böyük də yər və
əhə miy yət kəsb edir. Mə ra sim folk lo ru nu iki ye rə
bölmək olar: 

– il kin janr lar;
– xalq mə ra sim və nəğ mə lə ri. 
İl kin janr la ra inanc lar, ye mind lər (and lar), du a lar

və bəd du a lar (qar ğış), fal lar da xil dir. 
Xalq mə ra sim və nəğ mə lə ri bölümünə, di ni bay ram

və nəğ mə lər, mə i şət mə ra sim və nəğ mə lə ri, yas mə ra ‐
sim və nəğ mə lə ri, toy mə ra sim və nəğ mə lə ri da xil dir. 

Li rik növ. Bu ra ya hey rə ta miz po e tik gücü və zən ‐
gin li yi ilə se çi lən xoy rat lar və ma ni lər (ci nas lı və ci nas ‐
sız ba ya tı lar), xoy rat üsul la rı ad la nan li rik janr (on la ‐
rın sa yı 20‐dən ar tıq dır: Bə şi ri, No bat çı, Müxa lif, Ye ti ‐
mi, Kəşü k, Yol çu, Qa ra ba ğı və ya Qa ra bağ lı, Ba yat,
Kürdü, Mis gi ni, Ma tar və s.), xalq türkülə ri, be şik nəğ ‐
mə lə ri, ağı lar, ox şa ma lar, ba ya tı‐ tap ma ca lar da xil dir.  

Epik növ. İraq‐türkman folk lo run da epik növ də
ge niş ya yıl mış dır. Bu ra ya na ğıl lar (se hr li na ğıl lar, ta ri ‐
xi na ğıl lar, ai lə‐ mə i şət na ğıl la rı, hey van lar haq qın da
na ğıl lar), ata lar sözlə ri və mə səl lər, tap ma ca lar, lə ti fə ‐
lər, das tan lar (ən çox ya yı lan qa dın məc lis lə rin də söylə ‐
nən «Ar zu‐ Qəm bər» das ta nı dır) da xil dir. 

Әta Tər zi ba şı nın təd qiq et di yi xoy rat lar, ma ni lər və
xalq ha va la rı nı çıx maq la yer də qa lan il kin janr lar, xalq
mə ra sim və nəğ mə lə ri, ba ya tı‐ tap ma ca lar, be şik nəğ ‐
mə lə ri, na ğıl lar, lə ti fə lər, tap ma ca lar, ata lar sözlə ri
və s. İraq‐ türkman folk lo run da el mi‐ nə zə ri cə hət dən
tə rə fi miz dən təd qiq olun muş dur. Sis tem li mo noq ra fik
təd qi qat işi, irə li sürülən fi kir və müddə a lar aşa ğı da kı
nə ti cə lə rə gəl mə yə im kan ve rir:  
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– Kərk ük folk lo ru Azər bay can folk lo ru nun qüdrət li
qo lu dur. 

– İraq‐ türkman folk lo ru nun təd qi qi ta ri xi keç mi şi ‐
mi zin, dil ta ri xi mi zin, es te tik fi kir ta ri xi mi zin, xalq
po e zi ya mı zın, di a lek to lo gi ya mı zın və elə cə də folk lo ‐
ru mu zun tam və əha tə li öyrə nil mə si yo lun da mi sil siz
əhə miy yə tə ma lik dir. Ona görə ki, şi fa hi xalq ədə biy ‐
ya tı, ümu miy yət lə, xal qın ta ri xi in ki şaf mər hə lə lə ri ni,
hə yat tər zi ni, dünya ba xı şı nı, inam və eti qa dı nı, adət ‐
ə nə nə si ni və s. əks et di rən, onun bə şər ta ri xin də məx ‐
su si ye ri ni göstə rən müstəs na də yə rə ma lik tükən məz
xə zi nə dir. Bu xə zi nə də uzaq keç miş lər lə bağ lı ha di sə ‐
lə rə, mə ra sim lə rə, inam və eti qad la ra, adət ‐ə nə nə lə rə,
hət ta ha fi zə lər dən si lin miş ta ri xi hə qi qət lə rin güclə se ‐
zi lə bi lən iz lə ri nə be lə tə sadüf edi lir. 

İraq‐ türkman folk lorş ünas lı ğı nın ta ri xin də XX əs ‐
rin ikin ci ya rı sı mühüm mər hə lə təş kil edi r. Xoy rat və
ma ni lər, xalq ha va la rı, ata lar sözü və mə səl lər, tap ma ‐
ca lar, il kin janr nümu nə lə ri bu vaxt top la na raq çap
edil miş dir. Görülən iş lər, özlüyündə böyük el mi və
əmə li əhə miy yə ti olan folk lor nümu nə lə ri ni top la ma
və nəş ret mə çər çi və sin də qal ma mış, ay rı ‐ay rı janr la rın
təd qi qi yo lun da da müəy yən iş lər görülmüşdür. Bu
sa hə də fə a liy yət göstə rən təd qi qat çı lar ara sın da Әta
Tər zi ba şı nın xid mət lə ri xüsu si qeyd edil mə li dir. Әta
Tər zi ba şı öz şəx si nümu nə si və yar dı mı ilə Kərk ük do ‐
lay la rın da böyük bir folk lorş ünas lar nəs li nin ye tiş mə ‐
si nə tə kan ver miş dir. 

Әta Tər zi ba şı, Şa kir Sa bir Za bit, Mə həm məd Xur ‐
şid, İb ra him Da qu qi, Әb düllə tif Bən də roğ lu, İh san Vəs ‐
fi, Süphi Sa at çı, Ma hir Na qib, Mövlud Ta ha Qa ya çı və
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baş qa la rı in di İra qın hüdud la rı xa ri cin də də ta nı nır və
İraq‐ türkman folk lo ru nu la yi qin cə təm sil edir lər. 

İraq‐türkman folk lo ru nun top lan ma sı nəş ri, təd qi qi
sa hə sin də Azər bay can da apa rı lan ge nişhəcm li iş lər bi ‐
zə məx sus dur.  

Bi zim uzun il lər ər zin də üzə rin də iş lə di yi miz «İraq‐
türkman folk lo ru» mo noq ra fi ya sı İraq‐ türkman folk lo ‐
ru nun təd qi qi yo lun da atı lan cid di ad dım lar dan bi ri ‐
dir. Әsər də ka mil sə nət abi də si olan İraq‐ türkman folk ‐
lo ru nun mövcud janr və növlə ri araş dı rıl mış, son il lə rə
qə dər qə də rin cə fi kir ve ril mə yən il kin janr la ra və xalq
mə ra sim və nəğ mə lə ri nə baş qa janr lar ki mi, xüsu si
diq qət ye ti ril miş dir. Nə zə rə alın mış dır ki, in san la rın
re al hə yat ha di sə lə ri nə inam və eti qad la rı nın bir növ
bə dii ək si olan il kin janr lar və elə cə də xalq mə ra sim lə ‐
ri qə dim adət ‐ə nə nə lə rin, xal qın düşüncə tər zi nin, hə ‐
ya ta ba xış və müna si bə ti nin, etik, es te tik, et noq ra fik
görüşlə ri nin, mə ra sim lə ri nin sis tem li şə kil də iz lən mə ‐
sin də, elə cə də ya ra nı şı və keç di yi qat lar da nə ki mi
key fiy yət də yi şik lik lə ri nə uğ ra dı ğı nı ay dın laş dır maq ‐
da böyük də yər və el mi əhə miy yət kəsb edir. 

Xalq mə ra sim və nəğ mə lə rin dən mövsüm, toy və
yas mə ra sim və nəğ mə lə ri xüsu si lə diq qət mər kə zin də
ol muş dur. Toy və yas mə ra sim və nəğ mə lə ri nin müxtə ‐
lif an la rı na, psi xo lo ji və sə ciy yə vi cə hət lə ri nə həsr olu ‐
nan saz la maq və nəğ mə lər, bir tə rəf dən xal qın bə dii
tə fəkk ürünü, rən ga rəng adət ‐ə nə nə lə ri ni əha tə li əks
et dir mək ba xı mın dan, di gər tə rəf dən də İraq‐ türkman
folk lor mu si qi si ilə bağ lı po e tik mətn lə rin təd qi qi ba xı ‐
mın dan diq qə ti cəlb et miş dir. Nə zə rə alın mış dır ki,
mə ra sim dən kə nar da nəğ mə mə na kəsb et mə di yi ki ‐
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mi, mə ra sim də nəğ mə siz öz ənə nə vi ma hiy yə tin dən
məh rum olur. 

İraq‐ türkman folk lo run da xoy rat və ma ni lə ri, xalq
ha va la rı nı, be şik nəğ mə lə ri ni, ba ya tı‐ tap ma ca la rı əha ‐
tə edən, yüksək bə dii tə fəkk ürün məh su lu olan növün
hey rə ta miz po e tik gücü və zən gin li yi əsər də öz təd qi ‐
qi ni la zı mın ca tap mış dır. 

Mə lum dur ki, xalq po e zi ya sı nın məz mu nu xalq hə ‐
ya tı nın məz mu nu ilə müəy yən olu nur. Ha ra da ki, xalq
po e zi ya sı nın məz mu nu yox sul dur, de mə li, ora da xalq
hə ya tı nın özü də yox sul dur və ək si nə, xalq po e zi ya sı ‐
nın məz mu nu zən gin olan xalq lar da xalq hə ya tı nın
özü də zən gin olur. Bu ba xım dan, mu si qi ilə xalq po e ‐
zi ya sı nın vəh də tin dən ya ra nan, əsl il ham məh su lu olan
bu in ci lər, onu ya ra dan la rın nə qə dər in cə və zə rif
zövqə, bə şə ri his lə rə, du yum la ra ma lik ol duq la rı na də ‐
la lət edir və bir da ha təs diq edir ki, ümu miy yət lə, xal ‐
qın şi fa hi ədə biy ya tı nın zən gin li yi, onun ifa də et di yi
fəl sə fi də rin lik, müdrik lik, xal qın ənə nə vi düha sı nı,
yüksək düşüncə qa bi liy yə ti ni, tə fəkk ür və tə xəyy ülünün
in ki şaf sə viy yə si ni göstə rən ən ümdə amil lər dən dir. 

Epik növə da xil olan ata lar sözü və mə səl lər, na ğıl ‐
lar, tap ma ca lar və lə ti fə lər də, hər şey dən əv vəl, bu ba ‐
xım dan fərq lə nir. Çox ge niş ya yıl mış bu mükəm məl
janr la rın hər bi ri nin özünə məx sus sə ciy yə vi xüsu siy ‐
yət lə ri və böyük el mi əhə miy yə ti var dır. Tə sadü fi de ‐
yil dir ki, təd qi qat çı lar yo rul ma dan bu mə nə vi in ci lə rə
is ti nad edir, on la rın va si tə si lə müəy yən ha di sə lə rin iz ‐
lə ri ni və köklə ri ni ax ta rır lar. Ata lar sözü və mə səl lər lə
bağ lı gə tir di yi miz mi sal, bu və ya di gər də rə cə də bütün
janr la ra aid edi lə bi lər. Mə sə lən, ta rix çi ata lar sözü və
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mə səl lə ri qə dim ta ri xə, ta ri xi ha di sə lə rə da ir mə lu mat
ba xı mın dan, hüquqş ünas on la rı xalq hə ya tı nın ya zıl ‐
ma mış qa nun la rı ba xı mın dan, et noq raf ata lar sözü və
mə səl lə ri unu du lub get miş adət ‐ə nə nə lə rin hifz olu ‐
nub sax lan dı ğı mə nə vi in ci lər mən bə yi ba xı mın dan
qiy mət lən di rir. Fi lo sof ata lar sözü və mə səl lər va si tə si
ilə xal qın düşüncə tər zi ni öyrən mə yə, mən tiq alə min ‐
də ye ri ni dürüstləş dir mə yə can atır. Dil çi və di a lek to ‐
loq isə ata lar sözü və mə səl lə rə in san nit qi nin in ki şaf
pil lə lə ri ni, di lin lek sik‐ qram ma tik qay da‐ qa nun la rı nı
təd qiq et mək işin də əvəz siz mən bə nöqte yi‐ nə zə rin ‐
dən ya na şır. Göründüyü ki mi, ata lar sözlə ri və mə səl ‐
lər, elə cə də İraq‐ türkman folk lo ru nun bütün baş qa
janr la rı nə in ki xal qın dünyagö rüşü və tə fəkk ürünü ifa ‐
də et mək ba xı mın dan, həm də xal qın keç mi şi ba rə də
bir növ ta ri xi sə nə də çev ril mək ba xı mın dan böyük əhə ‐
miy yət kəsb edir.  
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XALQ YA ZI ÇI SI EL Çİ NӘ 
AÇIQ MӘK TUB* 

Hörmət li El çin müəl lim! 
Re al hə ya tın, bə di iy ya tın, ta ri xin (si zin tə xəyy ülünüzün

məh su lu olan ta rix da xil) və fəl sə fə nin qov şa ğın da bər ‐
qə rar olan «Baş» ro ma nı nı zın əl yaz ma sı nı ma raq və is ‐
tək lə oxu dum. Dünya nın fa ni li yin dən söz açan, fəl sə fi
trak tat tə si ri ba ğış la yan əsə ri ni zi oxu yan da tə əcc üblən ‐
mə dim. Ya şı nız la bağ lı dünya nı ol du ğu ki mi dərk et mə ‐
yi niz be lə bir əsə rin ya ran ma sı nı şərt lən di rib. Әsə ri
gözəl yaz mı sı nız. Ro ma nı oxu duq ca adam özünü unu ‐
dur və əsər də cə rə yan edən ha di sə lə rin şa hi di nə, bəl kə
də, iş ti rak çı sı na çev ri lir. Keş mə keş li dünya nın əca ib‐ qə ‐
ra ib li yin dən bəhs edən fəl sə fi düşüncə lə ri niz in sa nı öz
dünya sın dan qo pa rır. Qey ri ‐a di tə fəkk ür sa hi bi Ni za mi
Cə fə ro vun çox yığ cam «El çi nin cümlə si» mə qa lə sin də
(«525‐ci qə zet», 30.09.15) əsə rə ge niş yer ver mə si, si tat ‐
lar gə tir mə si də ro ma nın uğur lu ta le yin dən xə bər ve rir. 

El çin müəl lim, əsə rin əv və lin də oxu cu nu mə lu mat ‐
lan dı ran və is ti qa mət lən di rən bir ne çə sə tir lik fi kir lə ri ‐
niz na ra hat lı ğı nı zın nə ti cə si dir və ba şa düşülən dir.
Pro fes sor Bə dir xan Әh mə do vun yaz dı ğı ki mi, bə zən
aka de mik ta rix lə bə dii düşüncə də ki «ta rix »in üst‐üstə
düşmə mə si, ya xud bə dii tə xəyy üldə ki ta rix dən rən ci ‐
də olan lar «bu bi zim bil di yi miz ta rix de yil» – de mək lə
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qal mır, qu ru fakt la rın kömə yi ilə ya zı çı nın ya rat dı ğı
ta ri xi (də yi şik ta ri xi!) qə bul et mək is tə mir. Unu dur lar
ki, keç mi şin təs vi ri nin ya zı çı nın qar şı sın da aç dı ğı im ‐
kan lar, hət ta ona pa ra lel, al ter na tiv ta rix (post mo der ‐
nist lər də ol du ğu ki mi!) ya rat ma ğa qə dər ge dib çı xır. 

Әsər də ta ri xi şəx siy yət lər Ağa Mə həm məd Şah Qa ‐
car, knyaz Pa vel Si si a nov, Fə tə li şah, Ab bas Mir zə Qa ‐
car, İb ra himxə lil xan, Hüseyn qu lu xan ki mi ta ri xi şəx ‐
siy yət lər dən, on la rın ta le yin dən, xüsu sən də Ağa Mə ‐
həm məd şah Qa car və ge ne ral Si si a no vun ta le ox şar lı ‐
ğın dan söz açır sı nız. On lar hər iki si ağıl lı, is te dad lı,
qorx maz, cə sa rət li və qəd dar olub lar. Hər iki si də qəd ‐
dar lıq la rı nın qur ba nı na çev ri lib lər. Bu, əsə ri niz də də
be lə dir. Odur ki, əsə rin əv və lin də oxu cu və təd qi qat ‐
çı la ra müra ci ət lə qeyd et di yi niz «…müəl li fin təs kin li ‐
yi on da dır ki, bu ra da ta rix lə üst‐üstə düşən və müəl li ‐
fin fik rin cə, ta ri xi lik ba xı mın dan əhə miy yət li olan mə ‐
qam lar da güman ki, az de yil dir» əsər bo yu de mək
olar ki, ye ri ni alır. Әhə miy yət li mə qam lar dan bi ri Qa ‐
car la bağ lı dır. Ya zır sı nız ki, o za man lar Ağa Mə həm ‐
məd şah Qa ca rın qəd dar lı ğı Cə nu bi Qaf qa za elə bir
xof dal ğa sı yay mış dı ki, bütün Azər bay can xan la rı –
tək cə Dər bənd xan lı ğı müqa vi mət göstər miş di – özlə ‐
ri ni və taxt la rı nı qo ru maq üçün bir qüvvə ax ta rır dı lar
və o qüvvə də Ru si ya idi… Ağıl lı, is te dad lı və cə sa rət ‐
li ol du ğu qə dər də qəd dar olan Ağa Mə həm məd şah
Qa ca rın qor xu su, va hi mə si o za man, əs lin də, bütün
Cə nu bi Qaf qaz da Ru si ya nın gözəgö rünməz müttə fi ‐
qi nə çev ril miş dir. 

Mən hə mi şə o fi kir də ol mu şam ki, se vim li şa i ri miz
Sə məd Vur ğun «Va qif» dra mın da şa ir fəh mi ilə Qa ca rın
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ob ra zı nı ol du ğu ki mi can lan dır mış dır. Si zin əsə ri ni zi
oxu duq dan so nra qə na ə tim da ha da möhkəm lən di. 

El çin müəl lim, çox doğ ru qə na ət dir ki, əs rlər bir‐
 bi ri ni əvəz et sə də, dünya də yiş sə də, adət ‐ə nə nə lər
nə sil dən‐nəs lə ke çir, ya şa yır. Si zin tə xəyy ülünüzün
məh su lu olan, Si si a no vun qraf Ti mo fe yev‐Bo qo yav ‐
levs ki yə ünvan la dı ğı mək tu bu oxu yan da hər gün müxtə ‐
lif te le vi zi ya ka nal la rın da gördüyümüz ha di sə lər göz
önünə gə lir: «Ә ziz dos tum, hər han sı bir tə fərr üat bu ‐
ra da kı ha di sə lə rin ko lo ri ti ni göstər mək də aciz dir, çünki
o ha di sə lər və bu yer lə rin xa rak te ris ti ka sı bir mə na lı
de yil. Bu ra bir tə rəf dən qəh rə man lıq, o bi ri tə rəf dən ri ‐
ya kar lıq, bir tə rəf dən mərd lik, o bi ri tə rəf dən sat qın lıq,
bir tə rəf dən də rin fəl sə fi düşüncə, o bi ri tə rəf dən cə ha ‐
lət və na dan lıq di ya rı dır. Bu ra da na mus üstündə ata
qı zı nı, qar daş ba cı sı nı, oğul ana sı nı xən cər lə qət lə ye ti ‐
rə bi lər. Bu ra da 15‐16 yaş lı bir oğ lan bir cə ana söyüşü
üstündə ada mı par ça la ya bi lər. Bu ra da gənc və gözəl
bir qız pal ta rın da ki çik xən cər giz lə dib, ata sı nın, ya
qar da şı nın in ti qa mı nı ala bi lər. Bu ra nın dağ la rı, me şə ‐
lə ri, bağ la rı, mə nim əziz dos tum, İs veç rə dən də füsunkar ‐
dır. Bu ra nın çeş mə su la rı o dağ la rın, o me şə lə rin, bağ ‐
la rın ha va sı ki mi saf dır. Bu ra bir tə rəf dən na ğıl lar alə ‐
mi dir, o bi ri tə rəf dən isə ro man ti ka dan ta ma mi lə uzaq
re al və qan lı ha di sə lər di ya rı dır».  

Ta ri xi hə qi qət lər dən bəhs edən baş qa bir fakt. Knyaz
Si si a nov Ti mo fe yev‐Bo qo yav levs ki yə yaz dı ğı 27 de ‐
kabr 1805‐ci il ta rix li baş qa bir mək tu bun da ürək ağ rı ‐
sı ilə qeyd edir ki, bir sı ra gürcü çar la rı is la mı qə bul et ‐
miş di lər, ad la rı nı də yiş miş di lər. (Si si a nov mil li yət cə
gürcü ol du ğu na görə bu ona ağır gə lir di.) Bu ra da ta ri ‐
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xi bir hə qi qət var dır. Keç miş də güclü dövlət lər baş qa
tor paq la rı tu tan da şər tə əsa sən yer li xalq dan ya di ni,
ya di li qə bul et mək tə ləb olu nar mış. Os man lı im pe ri ‐
ya sı Aca rıs ta nı tu tan da acar lar is lam di ni ni qə bul edib ‐
lər. İn di nin özündə be lə on la rın di ni is lam di ni dir. Elə
bi zim özümüz atəş pə rəst ol mu şuq. Әrəb lər Azər bay ‐
ca nı tu tan da is la mı qı lınc gücünə qə bul et di rib lər. «Qı ‐
lınc müsəl ma nı» ifa də si o vaxt dan qal maq da dır.  

Ya zır sı nız ki, İb ra himxə lil xa nın ar va dı Cə va hir xa ‐
nım məş hur gürcü knya zı Yev ge ni Aba şid ze nin qı zı
idi və Cə va hir xa nı mın Qa ra bağ xan lı ğı nın Ru si ya nın
ta be li yi nə keç mə sin də ro lu az ol ma mış dır. 

Mən bil mi rəm, bəl kə də, heç Aba şid ze nin Cə va hir
ad lı qı zı, bəl kə də, İb ra himxə lil xa nın Cə va hir ad lı ar ‐
va dı ol ma yıb. La kin əc nə bi qa dın la rın ər lə ri nin işi nə
cid di tə si ri fakt dır və ta rix dən mə lum dur. Elə Si zin
məq sə di niz də cə va hir lər dən söz aç maq de yil, keç miş ‐
dən dərs al ma ğı, nə ti cə çı xar ma ğı, ib rət götürmə yi önə
çək mək dir. Türk sul tan la rı nın əc nə bi ar vad la rı Os man ‐
lı im pe ri ya sı nın zə if lə mə sin də az mı rol oy na yıb? 

Heç şübhə siz, bu na görə dir ki, bə zi ərəb ölkə lə rin ‐
də Ana ya sa da ar va dı qey ri‐m üsəl man olan və tən daş ‐
la rı nın ölkə yə rəh bər se çil mə si nə qa da ğa qo yu lub. 

Әsər də mə ni qa ne edən cə hət lər çox dur. On lar dan
bi ri də odur ki, baş qa xalq dan da nış sa nız da, hə min fi ‐
kir lə rin san ki xal qı mı za aid ol du ğu üzə çı xır. Әmi nəm
ki, əsə ri oxu yan hər bir kəs bu nu dərk edə cək. Ya zır sı ‐
nız ki, Ru si ya öz xa rak te ri, da xi li tə bi ə ti ilə Av ro pa ya
yad idi. Ru si ya nın da xi lin də, əs lin də, elə bir hə ra rət,
elə bir sa də lik və mər hə mət var idi ki, o hə ra rət də, o
sa də lik və mər hə mət də heç vaxt Av ro pa da ol ma yıb. O
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hə ra rət, o sa də lik və mər hə mət bə zən sa dəlö vhlüyə
çev ri lir di, özünə qiy mət ver mə mə yə, xa ri ci lə rə kor‐
 ko ra nə səc də et mə yə, on la rı özündən üstün tut ma ğa
gə ti rib çı xa rır dı. Bu, gün ki mi ay dın hə qi qət dir ki, de ‐
dik lə ri niz elə bi zə aid edi lə bi lər. 

El çin müəl lim, ro ma nı nız kə sil miş ba şın ət ra fın da
cə rə yan edir və dünya nın fa ni li yi tam çıl paq lı ğı ilə bu ‐
ra da aş kar la nır. Ma raq lı dır ki, baş kəs mək mə sə lə si
Qaf qaz da rus la rın «kəş fi» olub. Bir qaf qaz lı nın ba şı nı
kə sə nə on rubl ve rər miş lər (bax: A. Dü ma. Qaf qaz. Ba kı,
2010, s.95). On iki baş kə sən Ge or gi or de ni ilə təl tif
olu nar mış. 

Nu xa nın ko men dan tı knyaz Tar xa nov şəx sən 22
nə fə rin ba şı nı kə sən dən son ra im pe ra tor Ni ko lay ona
or ta sın da im pe ra to run ni şa nı olan, dörd çox qiy mət li
ya qu tun bir ləş mə sin dən iba rət qiy mət li bir üzük ba ‐
ğış la mış dı. Baş kəs mək çe çen və rus lar da olub. Onu
da de yim ki, ləz gi lər də isə qu laq və ya sağ əli kəs mək
dəb də olub. (Bax: A. Düma. Qaf qaz sə fə ri, Ba kı, 1985,
s.107‐108).

Hörmət li El çin müəl lim, yaz dı ğı nız ki mi, Si si a nov
qəd dar, qa ni çən ol du ğu qə dər də si ya sət cil olub. O, Qo ‐
şa Qa la qa pı sı na ya xın la şan da götür‐qoy edir di: «A zər ‐
bay can lı lar məğ rur olur lar və on la rın məğ rur lu ğun ‐
dan eh ti yat et mək, bu məğ rur lu ğu ro man tik do na
bürüyüb, ona hörmət et mək lə heç nə yə na il ol maq
mümkün de yil, ək si nə, hə min məğ rur lu ğu sın dır maq
və bu nu baş qa la rı na da görk et mək la zım dır. Әn baş lı ‐
ca sı isə ayaq la rı nın al tı nı görmə yən, ha ki miy yət də li si
olan, id di a la rı ye rə‐g öyə sığ ma yan gürcü şah za də lə ri ‐
nin, mən səb pə rəst Azər bay can xan la rı nın, qul dur Qaf ‐
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qaz ha kim lə ri nin ge ne tik əda vət lə rin dən is ti fa də edib,
bir‐ bi ri nə qar şı qoy maq la zım dır. Qaf qaz xalq la rı nın
heç bi ri nə eti bar yox dur, sa bah fürsət düşsə, mə nim də
ba şı mı kə sər lər, son ra da nə şi mi böyük (və ya lan çı)
tən tə nə ilə Pe ter bur qa göndə rər lər».  

Düşünmürdü ki, hə min an əcəl onu ölümə sürüklə ‐
yir. Ölüm beş ad dım lıq da dır. 

El çin müəl lim, əsər dən ha sil olan qə na ət lər baş alıb
ge dir. İna nı ram ki, bütün Qaf qaz da ha ki mi‐m ütləq
olan, qa nı su ye ri nə axı dan ge ne ral Si si a no vun ta le yi
mə nim ki mi oxu cu la rı da düşündürə cək: «Si si a nov öz‐
özünə fi kir lə şir di: «Knyaz, ömrünün bu ça ğın da tək
qal mı san. Ömrün ço xu yaş la nıb, so na nə qa lıb? 

Ölümü yad dan çı xar ma – de yə knyaz pı çıl da dı. Bir
hal da ki, ölüm labü ddür, nə fər qi var, tək sən, cütsən,
nə sən, nə de yil sən. Bu nun mə na sı nı kim bi lir? Heç kim!
Heç kim də heç vaxt bil mə yə cək, ila hi sir lə ri bağ lan mış
qa pı in san üçün açıl maz dır. Görünür, tək ol maq, ai lə ‐
siz lik, övlad sız lıq, hə qi qə tən, tə bi ə tin qa nun la rı na zid ‐
dir və in san yaş laş dıq ca, bu zid diy yə tin bütün fə sad la rı
üzə çıx ma ğa baş la yır, bu, da ha sən dən ası lı de yil». 

«Sə ni bir‐ bi ri ni əvəz edən xa ti rə lər də ki, epi zod lar ‐
da kı mə na sız müba ri zə lər dən, mə na sız ar zu və is tək ‐
lər dən, mə na sız xoş bəxt lik və bəd bəxt lik lər dən, mə na ‐
sız se vinc və iz ti rab lar dan yal nız ölüm xi las edə bi lər –
de yə ge ne ral hə yat hə qi qət lə ri nə üz tu tur. La kin bu
his lər ani ola raq ke çib ge dir. Si si a nov bütöv Qaf qa zı
fəth edə cə yi nə şə li günlər ba rə də düşünür». 

El çin müəl lim, əsə ri ni zin hər fəs li san ki bit miş bir
əsər dir. Xüsu sən də düşüncə lə rə qərq olan Hüseyn qu ‐
lu xa nı öz ta le yi de yil, Ba kı xan lı ğı nın ta le yi düşündürən
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fə sil. İna nın ki, xa nın iz ti rab la rı gözlə ri min önündən
get mir. 

Hə yə can sız oxu ya bil mə di yim fə sil lər dən bi ri də
«At oğ ru su Cə fər» bölümüdür. Böyük us ta lıq la iş lə di ‐
yi niz bu fə sil də bir yan dan Si si a no vun qəd dar lı ğı, di ‐
gər tə rəf dən rüs vay ol maq dan sa, ölümü üstün tu tan
Cə fə rin ev də yo lu nu gözlə yən al tı qı zı nın və o al tı qı ‐
zın ana sı nın ta le yi, keş mə keş li dünya nın əca ib‐ qə ra ib li ‐
yi mə ni də düşüncə lə rə qərq et di. Si si a no vun əm ri ilə
Cə fə rin qur şaq dan aşa ğı lüt so yun du ru la raq eş şə yin üs ‐
tündə əli ‐a ya ğı sa rıq lı çölə bu ra xıl ma sı Si si a no vun qəd ‐
dar lı ğı nın son həd di idi. O, tək cə Cə fə ri de yil, onun al tı
qı zı nı və ar va dı nı rüsvay et mək is tə yir di. La kin Cə fər
bu na yol ve rə bil məz di. Nə ol sun ki, at oğ ru su idi. 

«Eş şək dar cı ğır la irə li lə yir di. Cə fər kənd də ki bi rin ‐
ci evi görən də gözlə ri nin önünə qız la rı və ar va dı gəl ‐
di… də li bir həm lə ilə özünü so la – yar ğa na tə rəf at dı
və be lə bir həm lə ni gözlə mə yən qo tur eş şək müva zi ‐
nə ti ni iti rib Cə fər lə bir lik də cı ğır dan aşa raq yar ğa nın
di bi nə yu var lan dı». 

Be lə lik lə, Cə fər ölümü ilə qa rı düşmə nə qa lib gəl di
və böyük ya ra dan Cə fə rin qa nı nı yer də qoy ma dı. 

El çin müəl lim, çox is tə yər dim bu fəs li ay rı ca əsər ki ‐
mi iş lə yəy di niz. İna nın ki, bu əsər «Hə yat eş qi», «Son
yar paq», hət ta «Qo ca və də niz» ki mi əsər lər dən heç də
ge ri qal maz dı. 

Bir mə sə lə ni diq qə ti ni zə xüsu si çat dır maq la mək tu ‐
bu ma son ve ri rəm. Mən 1983‐cü il də AB Ş‐da in gi lis di li
üzrə iki ay lıq ix ti sa sar tır ma kurs la rın da olar kən A.Düma ‐
nın 1859‐cu il də Fran sa da çap olu nan «Qaf qaz» əsə ri nin
1962‐ci il də AB Ş‐da in gi lis di li nə tərc ümə edi lə rək dərc
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edil di yi nə rast gəl dim. Әsə rin üzünü çı xart dı ra raq Ba ‐
kı ya gə tir dim. Tərc ümə edə rək his sə‐ his sə «Ә də biy yat
və in cə sə nət» qə ze tin də çap et dir dim. «Ya zı çı» nəş riy ‐
ya tı nın di rek to ru, görkəm li na şir Әj dər Xan ba ba ye vin
məs lə hə ti ilə əsə ri ori ji na lı ilə fran sız di li mütə xəs si si
Hə mid Ab ba sov la müqa yi sə li tərc ümə edə rək Azər ‐
bay can la bağ lı his sə si ni «Qaf qaz sə fə ri» (Ba kı, «Ya zı ‐
çı», 1985) adı al tın da nəşr et dir dik. Mə lum dur ki,
A. Düma Azər bay ca na Si si a no vun qət lin dən cə mi 52 il
son ra, 1858‐ci il də gəl miş di. A. Düma nın Si si a no vun
qət li ilə bağ lı fi kir lə ri az əhə miy yət kəsb et mir. Alek ‐
sandr Düma bu müna si bət lə ya zır: «İs mət və bə ka rət
rəm zi olan Qız qa la sı na gəl mə miş dən qa baq baş qa bir
abi də yə də rast gəl miş dik. Bu, Gürcüsta nın ca ni şi ni
ge ne ral Si si a no vun abidə si idi. O, Ba kı nı müha si rə yə
al dıq da (qu ru dan və də niz dən), Hüseyn qu lu xan şə ‐
hə ri təs lim et məz dən əv vəl, gu ya öz şərt lə ri ni bil dir ‐
mək dən ötrü ge ne ral la görüşmək ar zu sun da ol du ğu ‐
nu bil dir miş di. 

Rus la rın dos tu olan er mə ni lər Si si a no vu xə bər dar
et miş di lər ki, görüş za ma nı onu öldürə cək lər. Si si a nov
özünü Se zar ki mi cə sur göstər miş və «Bu na cürət lə ri
çat maz» – de miş di (u nut muş du ki, elə Se zar da eh ti ‐
yat sız lı ğın qur ba nı ol muş du – Q.P.). Xan görüşə gə lən
ge ne ra lın ba şı nı qı lınc la vur muş du». 

El çin müəl lim, ge ne ral Si si a no vun ba şı nın qı lınc la
görüş vax tı vu rul ma sı və er mə ni lə rin azər bay can lı la ra
xə ya nə ti ilə bağ lı ta ri xi fakt lar dan yan keç mək ol maz.
Ar zu edər dim ki, ro ma nı ça pa ha zır la yan da bu nu nə ‐
zə rə ala sı nız. 
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«Kİ TA Bİ‐ DӘ DӘ QOR QUD» 
EPO SU HAQ QIN DA MÜLA Hİ ZӘ LӘR*

Oğuz la rın dünya, za man, in san, dövlət, or du, qəh ‐
rə man lıq, ənə nə və s. haq qın da ya zıl ma mış qa nun lar,
düşüncə lər, ba xış lar məc mu ə si «Ki ta bi‐ Də də Qor qud»
bit kin və sis tem li bir abi də dir.  

Görkəm li türk ali mi Fu ad Köprülü tə sadü fi yaz mır ‐
dı: «Bütün türk ədə biy ya tı tə rə zi nin bir gözünə, «Də də
Qor qud» di gər gözünə qo yul sa da, Də də Qor qud ağır
ba sar».  

Xalq mə i şə ti nin zən gin li yi ni, xal qın müdrik li yi ni, ulu ‐
lu ğu nu göstə rən bu əbə di ya şar epos təd qi qat çı la rın fik ‐
rin cə, elm alə mi nə 1815‐ci il də al man şərq şüna sı Hen ri
Frid rix fon Dit sin «Ba sa tın Tə pəgö zü öldürdüyü boy »un
al man di li nə tərc ümə si və ça pı ilə mə lum ol muş dur. 

Bi zə qa lır sa, bu ra da söhbət abi də nin dünya elm alə ‐
mi nə bəl li ol ma sın dan ge dir.  

Də də Qor qud haq qın da hə lə uşaq lıq da eşit miş dim.

İy nə yə ti kən de mə din, ay Də də Qor qud. 
Ti kə nə sökən de mə din, ay Də də Qor qud. 
Gə li nə ayı ran de mə din, ay Də də Qor qud. 
Ay ra na doy ran de mə din, ay Də də Qor qud. 

Bu o de mək dir ki, həd dən ar tıq müdrik ol du ğun
hal da, bu hə qi qə ti ni yə açıq la ma yıb san? 
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Son ra lar «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» la ta nış lıq dan son ra
gördüm ki, xalq ara sın da ge niş ya yı lan, nə sil dən‐ nəs lə
ke çən bu de yi mə epos da tə sadüf edil mir.  

Әs lin də, epos Azər bay can da xalq ara sın da, zi ya lı lar
və qə ləm sa hib lə ri ara sın da mə lum olub. Mə sə lə bu ra ‐
sın da dır ki, aka de mik Hə mid Aras lı XV əsr Azər bay can
şa i ri Әta i nin «Ley li və Məc nun» po e ma sın da «Də də
Qor qud mo tiv lə ri» ad lı mə qa lə sin də (bax: «Ki ta bi‐ Də də
Qor qud» (mə qa lə lər top lu su), Ba kı, «Elm», 1999, s. 75‐82)
göstə rir ki, Әta i nin əsə ri Qor qud Ata nın müqəd dəs övli ‐
ya, bir el bi li ci si ki mi türk dünya sın da ge niş nüfu zu nu
əks et di rir. Mə qa lə nin 77‐78‐ci sə hi fə lə rin də Әta i nin Də ‐
də Qor qu da it haf et di yi şe ir lər yer alır. Bir bən di oxu cu ‐
la ra təq dim edi rəm: 

Də də Qor qud söylə di ki, kim sə nin, 
Ölüsü ölsə se vin mə düşmə nin.  
Ni şə kim bu cümlə baş lar dan ke çər, 
Cümlə aləm həm bu şər bət dən içər. 

Ke çən əs rin 40‐50‐ci il lə rin də «Ki ta bi‐ Də də Qor ‐
qud »un kəs kin bas qı la ra mə ruz qal dı ğı bir za man da
da hi Sə məd Vur ğun çə kin mə dən şa ir fəh mi ilə «Də də
Qor qud »un işıq lı gə lə cə yi ni görüb, «Gə lə cə yin toy‐
 bay ra mı» şe i rin də onu tə rənn üm et miş dir. 

Də də Qor qud de di yi miz min bir yaş lı bir ozan da, 
Qo ca vax tı öz sa zı nı si nə si nə ba sa caq dır. 
Bütün xalq lar və tay fa lar ona qu laq asa caq dır. 

XX əs rin 60‐cı il lə rin dən baş la mış abi də «bə ra ət»
qa zan dı və el mi ‐ə də bi fi kir dövriy yə si nə da xil edil di.
Təd qi qat çı Ye ga nə İs ma yı lo va nın doğ ru ola raq qeyd
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et di yi ki mi, mil li düşüncə nin bütün sa hə lə rin dən da ha
çox ədə biy yat da coş qun «Də də Qor qud» dövrü baş la ‐
dı. San ki mil li ədə bi düşüncə də bir «Də də Qor qud»
yan ğı sı var imiş. San bal lı təd qi qat lar və təd qi qat çı lar
mey da na gəl di. 

Araş dı rı cı lar göstə rir ki, «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» epo ‐
su nun ək sər boy la rı is la miy yət dən çox‐ çox əv vəl ya ra ‐
nıb, son ra lar ya zı ya köçürülüb. Mə nə be lə gə lir ki, epo su
ilk də fə ya zı ya köçürən elə Də də Qor qud ol muş dur. Epo ‐
 sun adın dan da bu nu görmək olur – «Də də Qor qu dun
ki ta bı». Biz cə, Də də Qor qud çox qə dim lər lə səs lə şən əf ‐
sa nə, rə va yət və he ka yət lə ri top la ya raq ya zı ya al mış dır.  

Bu ra da bir mühüm mə sə lə yə xüsu si diq qət ye tir ‐
mək zə ru rə ti or ta ya çı xır. Folk lor nümu nə lə ri nin ya ‐
ran ma sı və ya zı ya alın ma sı nı ey ni ləş dir mək qə tiy yən
doğ ru de yil dir. 

«Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un baş lan ğıc cümlə si ni – «Rə ‐
sul Әley his sə la mın za ma nı na ya qın Ba yat bo yun dan
Qor qud Ata der lər, bir ər qop du» əsas götürə rək epo ‐
sun VII əs rdə ya ran dı ğı nı göstər mək hə qi qət dən uzaq ‐
dır. Abi də də yer alan boy lar da cə rə yan edən, is lam la
uyuş ma yan ha di sə lər de yi lən lə rə də lil‐ sübut dur. 

Dits baş da ol maq la ək sər təd qi qat çı lar «Ba sa tın Tə pə ‐
gö zü öldürdüyü boy »u ye ni era dan əv və lə aid edir lər. 

Dits bu bo yun çox qə dim lər lə səs ləş di yi ni or ta ya
qoy muş və Ho me rin «O dis se ya» sın da kı yu nan sik lo ‐
pu – Po li fe min Tə pəgö zün tə si ri ilə ya ran dı ğı nı is bat ‐
la mış dır. Dits bu müna si bət lə yaz mış dır: «İ na nı rıq ki,
Ho mer Asi ya ya sə ya hə ti za ma nı Tə pəgöz he ka yə si ni
eşit miş, onun na ta mam ciz gi lə ri ni, tərc ümə çi nin de di ‐
yi nə əsas la na raq öz Po li fe mi nə ver miş dir». 
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Epo sun «Du xa qo ca oğ lu Də li Dom rul» bo yu da ye ‐
ni era dan əv və lə ge dib çı xır. Də li Dom ru lun Әz rail
haq qın da tə səvv ürünün be lə ol ma ma sı çox mət ləb lər ‐
dən xə bər ve rir.  

1974‐cü il də Lon don da «Də də Qor qud» das tan la rı
Cof rey Lyu is tə rə fin dən kütlə vi ti raj la nəşr edi lib. O,
abi də nin Azər bay ca na xas ol du ğu nu göstə rir və qə tiy ‐
yət lə bil di rir ki, «Das tan lar» is la miy yət dən əv vəl ya ra ‐
nıb, son ra lar isə ya zı ya köçürülüb.  

De yi lən lə rə onu da əla və edək ki, hə lə XIV əs rin əv ‐
vəl lə rin də (1309) əs lən oğuz olan ta rix çi Әbu bəkr ibn
Ab dul la əd ‐Də va da ri Mi sir də ərəb di lin də «Şöhrət lən di ‐
ril miş lə rin ta ri xin dən bir in ci» ad lı ki çik əsə rin də «Ki ta ‐
bi‐ Də də Qor qud» dan, Tə pəgö zdən, Oğuz xan dan söz
açır və ya zır ki, türklər də «O ğuz na mə» ad la nan çox məş ‐
hur, əl dən ‐ə lə ke çən bir ki tab var. Bu ra da on la rın ib ti dai
hə ya tın dan, ilk hökmdar la rın dan bəhs olu nur. Çox tə əs ‐
s üf ki, əsə rin ori ji na lı zə ma nə mi zə qə dər gə lib çıx ma ‐
mış  dır… Fakt bu dur ki, Ha run Әr ‐Rə şi din za ma nın da
bu «O ğuz na mə» ərəb di li nə də tərc ümə edi lib miş.  

Görkəm li türko loq alim lər Fər had Zey na lov və Sa ‐
mət Әli za də «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un 1988‐ci il ça pı na
yaz dıq la rı önsözdə qə ti qə na ə tə gə lir lər ki, VI II əs rdə
ərəb di li nə tərc ümə edi lən bu əsər ağız lar da do la şan şi ‐
fa hi ədə biy yat‐ folk lor di lin dən tərc ümə edi lə bil məz di.
O, ya zı lı bir əsər ol ma lı idi. De mə li, hə lə o vaxt «Də də
Qor qud» ki ta bı» nın müəy yən his sə lə ri mövcud imiş. 

Mövcud olan isə Öndə ri miz Hey dər Әli ye vin 1300
il li yi haq qın da 20 ap rel 1997‐ci il ta rix li Fər ma nı na əsa ‐
sən dövlət sə viy yə sin də bay ram et di yi miz «Də də‐ Qor ‐
qud »un VII əs rdə ya zı ya alı nan ki ta bı idi. 
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«Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un bi rin ci cümlə sin dən mə ‐
lum olur ki, Qor qud Ata Ba yat bo yun dan dır. Ba yat bo ‐
yu, Ba yat əsi rə ti, Ba yat qə bi lə si ter min lə ri ilə ta nı nan
Ba yat lar ha ra da məs kən sal mış lar və «Ki ta bi‐ Də də Qor ‐
qud »un on la ra tə si ri ol muş dur mu? 

Kərk üklü folk lorş ünas, et noq raf və ta rix çi Şa kir Sa ‐
bir Za bit (Mol la Pə nah Va qi fin Ba kı da ke çi ri lən 250 il ‐
lik yu bi ley lə rin də fə al iş ti rak et miş dir) «Ba yat əşi rə ti
haq qın da araş dır ma lar» ki ta bın da Bağ dad və Kərk ük
şə hər lə ri ara sın da 64 ba yat köyünün (kənd) ol ma sın ‐
dan söz açır. (Tə əss üf ki, Səd dam Hüseyn re ji mi vax tı
o kənd lə rin bə zi si da ğı dıl dı.) 

Ba yat əşi rə ti haq qın da ilk ma raq lı mə lu ma tı «Şər qi‐
 Hind» şir kə ti nin nüma yən də si Ed mond zun 1820‐ci il ‐
də türkman la rın ya şa dı ğı əra zi yə sə ya hə tin dən əl də
et dik. Ed mondz yaz mış dır: «Sa at 8:20‐də Qu ru ça ya
çat dıq. Bu ra da Ba yat türkman la rı nın ça dır la rı var dı.
Әşi rə tin baş çı sı, «Qa ra quş bəy» ad la nan Hə sən bəy gə ‐
lib mə ni ye mə yə də vət et di» (Ed mondz S.C. Kürdlər,
türklər, ərəb lər (in gi lis cə). Lon don, 1957, s.267). 

Epo sun «Du xa qo ca oğ lu Də li Dom rul» bo yun da
göstə ri lir ki, Də li Dom rul Qu ru çay üzə rin də körpü sa ‐
la raq körpüdən ke çən dən otuz üç ax ça, keç mək is tə ‐
mə yən dən qırx ax ça alır dı. Ki min gücü var gəl sin mə ‐
nim lə sa vaş sın – de yir di.  

Bir hal da ki, söhbət Qu ru çay dan, Də li Dom rul dan
düşdü, de mə yə də yər ki, Də li Dom rul bu gün də İraq
türkman la rın da «Dəl li do bur» for ma sın da – «də li‐ do ‐
lu» mə na sın da iş lə nir (bax: Hə bib Hürmüzlü. Kərk ük
türkcə si sözlüğü. İs tan bul, 2003, s.132). 

Çə kin mə dən de mək olar ki, əs rlər lə ərəb lər və
kürdlər əha tə sin də qa lan, məhz bu na görə də qə dim
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lek sik və fo ne tik göstə ri ci lə ri ni da ha çox sax la yan İraq
türkman lar ı nın ləh cə si «Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un dil
xüsu siy yət lə ri ni ta ma mi lə əks et di rir. «Ki ta bi‐Də də
Qor qud» da yer alan on lar ca sözün in di nin özündə be ‐
lə Kərk ük el lə rin də iş lək ol ma sı, da ha doğ ru su, hə min
sözlə rin yal nız hə min mə na da iş lən mə si tu tar lı də lil –
sübut dur. Mə sə lən: kə pə nək (ya pın cı), xer xız/ /xır xız
(oğ ru), ək mək (çörək), ən sə (ar xa), qa la vuz (bə ləd çi),
qıs raq (at, mad yan), ya yan (pi ya da), nəs nə (əş ya, alət),
sə miz (kök), sı ğır (bu ğa, çöngə), mav la maq (hu şu nu
itir mək), qa na ra (çar mıx), bo ru çal maq (şey pur çal ‐
maq), da vul dögmək (tə bil çal maq), is mar la maq (tap ‐
şır maq), ya rın (sa bah), ög (ön), xoy rad (qa ba, ko bud,
na dan), yağ ma la maq (ta la maq), qa vat (al çaq, əs kik
adam), oda (o taq), im di (in di), baş üzə ri nə (baş üstə!),
qa um (qar daş), eyi (gözəl), kən di (özü), dam (tə lə), yo ‐
ğurd (qa tıq) və s. 

«Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un İraq‐ türkman şi fa hi və
ya zı lı ədə biy ya tı na tə si ri də de yi lən lə ri təs diq lə yən
əsas amil lər dən dir: 

Ha nı de di yim bəy ərən lər, 
Dünya mə nim dir de yən lər? 
Әcəl gəl di, yer giz lət di, 
Fa ni dünya ki mə qal dı? 

İraq‐ türkman folk lo run da: 

Ya sin nən; 
Mim əlif nən, ya sin nən. 
Dünya mə nim de yə nin  
İn di gəl dim ya sın nan. 
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Tə sadü fi de yil dir ki, azər bay can lı təd qi qat çı lar «Ki ta ‐
bi‐ Də də Qor qud »u Azər bay can şi fa hi və ya zı lı ədə biy ‐
 ya tı nın «ba ba sı», kərk üklü təd qi qat çı Әta Tər zi ba şı isə
onu İraq türkman la rı nın «a na ki ta bı» ad lan dır mış dır. 

«Də də Qor qud» boy la rı nı ərəb cə yə tərc ümə edə rək
«He ka yət Də də Qor qud» adı al tın da çap et di rən (Bağ ‐
dad, 2007, 264 səh.) kərk üklü ya zar Cə lal Po lad (Әb ‐
d üllə tif Bən də roğ lu nun kürə kə ni) gi riş mə qa lə sin də
yaz mış dır: 

«Ki ta bi‐ Də də Qor qud »un di li ni araş dır dıq da de yə
bi lə rəm ki, bu das tan  lar türkman ca olan ilk əsər dir. Bu
das tan la rın tə si ri ilə bir çox ta ri xi dövrlər də çox lu xalq
na ğıl la rı, das tan la rı və he ka yə lə ri ya ran mış dır».  

Dünya alim lə ri nin qə na ə ti bu dur ki, «Də də Qor ‐
qud» das tan la rı Azər bay can di lin də ya zıl mış və azər ‐
bay can lı la ra aid bir abi də dir. Bu, tək cə onun la izah
olun mur ki, «Ki ta bi‐ Də də Qor qud» da yer alan ək sər
to po nim lər Azər bay can la bağ lı dır: Әlin cə qa la sı, Də ‐
mir qa pı Dər bənd, Qaz lıq ta ğı (Qaf qaz dağ la rı), Gən cə,
Bər də, Göyçə gölü, Don dar, Qa ra də rə (Qa ra bağ da yer
adı) və s. 

«Ki ta bi‐ Də də Qor qud» təd qi qat çı la rın dan V.Bar ‐
told, F.Köprülü, A. Di la çar, M.Er gin onun azər bay can ‐
lı la ra, V.Bar tol dun tə bi rin cə de sək, Qaf qaz türkman la ‐
rı na məx sus ol du ğu nu, O. Gökyay, M.Er gin, Y.Ya ku ‐
bovs ki, H.A ras lı, M.Təh ma sib, Ә. Də mir çi za də, Ş.Cəm ‐
şi dov, X.Ko roğ lu və baş qa la rı isə əsə rin Drez den nüsxə ‐
si nin, ümu miy yət lə, Azər bay can da qə lə mə alın dı ğı nı
təs diq edir lər. 

Ma raq lı dır ki, təd qi qat lar da Azər bay can ədə bi di li
ta ri xin dən da nı şar kən XV‐XVI əsr ədə bi di li miz də Cə ‐
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nu bi Azər bay can və Bağ dad (Kərk ük) şi və xüsu siyyət ‐
lə ri nin üstünlük təş kil et di yi göstə ril miş, İraq‐ türkman
ləh cə si Azər bay can di li nin Cə nub qru pu di a lekt və şi ‐
və lə ri sı ra sı na da xil edil miş dir. 

Oğuz la rın min il lər bo yu el lik lə ya rat dı ğı, ağıl və
zə ka nın məh su lu olan möh tə şəm abi də – «Ki ta bi‐ Də də
Qor qud» şi fa hi xalq ədə biy ya tı mı zın zir və si, şifahi və
yazılı ədəbiyyatımızın başlanğıcı və tükə nməz enerji
mənbəyidir. Dünya elm aləminə bəlli olmasının 200 il‐
liyinin Azərbaycanın bü tün bölgələrində il boyu yük s ək
səviyyədə qeyd olunması bu ölməz abidəyə və onu ya ‐
ra dan la ra qədirşüna slıq əlamətidir.  
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«A ZӘR BAY CAN» 
JUR NA LI NIN BAŞ RE DAK TO RU  

İN Tİ QAM QA SIM ZA DӘ YӘ* 

Hörmət li İn ti qam müəl lim! 
İlk Xalq şa i ri miz Sə məd Vur ğu nun 110 il li yi müna si ‐

bə ti ilə ye ni for ma ta pıb görkəm li şa i ri miz Ra miz Rövşə ‐
nə ünvan la dı ğı nız yed di su a lı nı za şa i rin yed di ca va bı nı
abu nə çi si ol du ğum «A zər bay can» jur na lı nın son sa yın ‐
da (№3, 2016) oxu dum. Ya zı nı zın yığ cam lı ğı, xüsu sən
də su al və ca vab lar mə ni çox‐ çox qa ne et di. Bu ya zı da
da po e zi ya sı na və şəx siy yə ti nə hörmət et di yim, heç vaxt
ağa qa ra de mə yən, hə yat hə qi qə ti ni po e zi ya sın da da,
ya şa mın da da sax la yan, hə mi şə sə mi mi olan Ra miz
Rövşə nin bu də fə ki sə mi miy yə ti də mə ni həd dən ar tıq
se vin dir di. Gün ki mi ay dın hə qi qət dir ki, ölümündən
60 il keç mə si nə bax ma ya raq, ədə bi ‐ic ti ma iy yə ti ən çox
məş ğul edən şa ir Hüseyn Kürdoğ lu nun Sə məd Vur ğu ‐
nun 90 il li yi nə həsr et di yi mis ra lar:

Za man sə ni bu lan dı ra bil mə di, 
Büllur qa ya bu la ğı san ye nə sən. 
Boz tə pə lər vüqa rı na ah çə kir, 
Şe iri mi zin Şah da ğı san ye nə sən.

– de yə vəsf et di yi, xal qın if ti xa rı olan şa i rin şöhrə ti nə
hə səd apa ran «boz tə pə lər» çox tə əss üf ki, in di də var ‐
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dır. Tə əcc üblü cə hət odur ki, on la rın bə zi si nin po e zi ya
haq qın da an la yı şı be lə yox dur, bir mis ra da şe ir yaz ma ‐
yıb lar. Məhz bu na görə də Ra miz Rövşən və baş qa
nüfuz lu söz sa hib lə ri nin, ya ra dı cı lı ğı ilə po e zi ya mı zın
in ki şa fı na tə kan ve rən us tad la rın Sə məd Vur ğun la bağ lı
ya zı la rı na eh ti yac du yu lur. Ulu öndə ri miz Hey dər Әli ‐
yev XX əs rin böyük şa ir lə ri Süley man Rüstəm, Sə məd
Vur ğun və Rə sul Rza nın ya ra dı cı lı ğın da müəy yən nüans ‐
lar ax ta rıb, on la rı tən qid et mə yə ça lı şan la ra ca vab ola raq
göstə rir di ki, bu ən azı mə nə viy yat sız lıq dır.  

Baş qa la rı nın də yir ma nı na su tökən, «sa pı özümüzdən
olan bal ta lar» – bəd xah lar in di nin özündə be lə bəd
əməl lə rin dən əl çək mir lər. Be lə bəd xah la rın ar zu su na
xi laf çı xa raq hə qi qə ti gənc nəs lə çat dır maq va cib dir.
Ni yə Müşfiq, Ca vid, Әh məd Ca vad öldürüldü, Sə məd
Vur ğun sağ qal dı, de yən lə rə ca vab ola raq bu ya naş ‐
ma nın çox səhv, əda lət siz ya naş ma ol du ğu nu Ra miz
Rövşən tu tar lı də lil‐ sübut lar la bə yan edir. 

Sə məd Vur ğun A. Səh hət, M.Ha di, H.Ca vid, C.Cab ‐
bar lı ki mi ro man tik Azər bay can şa ir lə ri ni də rin dən
oxu yub də yər lən di rir di. Qan lı‐ qa da lı günlər də H.Ca ‐
vi də «Günlər ötüşsün» ad lı bir qoş ma da həsr et miş di. 

Hə min şe ir də şa ir «Gə lin çı xaq sey rə, günlər ötüşsün»
de yə rək pis günlə rin tez ke çib get mə si ni ar zu la yır. 

Bu da Ca vid‐ Sə məd müna si bət lə ri nə ay rı bir məc ‐
ra dan ya naş maq is tə yən lə rə ca vab. 

Bə zi lə ri Sə məd Vur ğu nu folk lor dan, aşıq ya ra dı cı lı ‐
ğın dan bəh rə lən di yi nə, sa də dil də yaz dı ğı na görə qı ‐
na yır dı lar, elə in di də be lə lə ri nə rast gəl mək olur. Ra ‐
miz Rövşən bu mə sə lə yə də ay dın lıq gə ti rir: «Sə məd
Vur ğun da nış dı ğı ki mi də ya zır dı. Tə əss üf ki, ona qə ‐
dər də, on dan son ra da, lap elə bu gün də bir çox şa ir ‐
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lə ri mi zin, hət ta is te dad lı la rı nın da bəd bəxt li yi da nış dı ‐
ğı ki mi yaz ma maq la rın dan dır». 

Onu da de yək ki, XX əsr Azər bay can di li nin han sı
po e tik sə viy yə də po e tik gücə ma lik ol du ğu nu S.Vur ‐
ğun po e zi ya sı qə dər də qiq ifa də edən örnək lər çox de ‐
yil dir. Elə götürək «A zər bay can» şe i ri ni. Da hi ya nə sa ‐
də lik lə ya zıl mış bu şe i rin ca zi bə və tə sir gücünü he sab ‐
la ya caq bir ci haz yox dur. Dövlət him ni mi zin sözlə ri
ürək lə ri fəth edən, dil lər əz bə ri olan bu şe ir ol ma lı idi. 

Və tə ni ca nın dan da ha çox se vən, bəd xah la rın ar zu ‐
su na xi laf çı xa raq ila hi dən gə lən, bi tib‐ tükən mə yən
ener ji si ni Azər bay can xal qı nın işıq lı gə lə cə yi nə həsr
edən Ulu öndə ri miz Hey dər Әli yev «A zər bay can» şe i ‐
ri ni əz bər de yən də ne cə kövrəl di yi nin şa hi di ol mu şuq. 

Ye ri gəl miş kən, şa ir bu şe i ri ni qan lı‐ qa da lı 1935‐ci
il də ya zıb. Әh məd Ca va dı «Göygöl» şe iri nə görə ge ‐
dər‐ gəl mə zə göndər dik lə ri ki mi, Sə məd Vur ğu nu da
göndə rə bi lər di lər. Mə nə be lə gə lir ki, Sə məd Vur ğu nu
Ra miz Rövşə nin sa da la dıq la rı inan dı rı cı fakt lar la bə ‐
ra bər, bu şe ir də yer alan iki mis ra da xi las edib. Heç
şübhə siz, şa ir bu mis ra la rı düşünə rək yaz mış dı: 

Qo naq gə lir bi zə quş lar, 
Zülm əlin dən qur tul muş lar. 

Ra miz Rövşən şa i rin məş hur lu ğun dan da nı şar kən
bu nu haq lı ola raq onun is te da dın da və şe ir lə ri nin key ‐
fiy yə tin də görür. 1937‐ci il də ya zıl mış «Va qif» dra mın ‐
dan «Şa ir, hökmda rın hüzu run da san» mis ra la rı nı və
«Şa ir, nə tez qo cal dın sən» şe ir lə ri ni mi sal gə ti rir. 

İn ti qam müəl lim, su a lı nı za ca vab ola raq se vim li
şa i  ri miz Ra miz Rövşən Sə məd Vur ğu nun ilk dövr ya ‐
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ra dı cı lı ğın dan söz açır, şa i rin özünün 1931‐ci il də yaz ‐
dı ğı «Ölən şe ir lə rim» şe irin dən çı xış edə rək, on la rı ölən
şe ir lər ad lan dı rır. Ma raq lı dır ki, hə min şe ir lər yal nız
şa i rin ölümündən bir il son ra, 1957‐ci il də «Çi çək» ad ‐
lan dı rı lan ki ta bın da işıq üzü görmüşdü. 

Ra miz Rövşən si zin ma raq lı bir su a lı nı za da köklü‐
köməc li ca vab ver miş dir: «Bir ocaq Azər bay ca na üç
Xalq ya zı çı sı ve rib: iki xalq şa i ri və bir xalq ya zı çı sı. La ‐
kin bir‐ bi rin dən fərq li üç sə nət kar, üç şəx siy yət. Bu
məş hur üçlüyün ən ma raq lı cə hə ti elə bir‐ bi ri ilə fərq li ‐
li yin də dir. Ara bir mət bu at da qə ri bə fi kir lə rə rast gə li ‐
rəm. Gu ya Sə məd Vur ğun gənc şa ir lə rin in ki şa fı na
ma ne olur, on la rı tə sir al tın da sax la yır mış. Azər bay can
po e zi ya sın da Sə məd Vur ğun la Va qif Sə mə doğ lu qə dər
fərq lə nən ikin ci bir şa ir yox dur. Bir şa ir ki mi öz doğ ma
ba la sı na ma ne ol ma yan Sə məd Vur ğun baş qa la rı na
ne cə ma ne ola bi lər di?!» 

Hə də fə düz də yən ca vab dır. 
Su al ve rir si niz ki, Sə məd Vur ğun da ha 20 il ar tıq

ya şa say dı, şe ir lə ri nin çox fərq li im kan la rı üzə çı xa bi ‐
lər di mi?! 

Şa ir Ra miz Rövşən bu su a la ca vab ver mək də çə tin ‐
lik çə kir: «Ә gər ya şa say dı, bu onun xoş bəxt li yi olar dı ‐
mı, yox sa bəd bəxt li yi? Bil mi rəm» – de yir. 

İn ti qam müəl lim şa ir ya ra dı cı lı ğı nın son il lə rin də
Ra miz Rövşə nin xüsu si qeyd et di yi «Şa ir, nə tez qo cal ‐
dın sən» şe i ri ilə bə ra bər, «Mən tə ləs mi rəm», «Kom so ‐
mol po e ma sı»n dan «Dünya», «Tək mə zar», «Ölüm se ‐
vin mə sin qoy» ki mi yal nız ona xas, hə yat və sə nət eş ‐
qi nin fəl sə fi‐ po e tik ifa də si olan şe ir lər yaz mış dı.  
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Bu şe ir lər çox mət ləb lər dən xə bər ve rir: 

Ölüm se vin mə sin qoy, ömrünü ver mir ba da, 
El qəd ri ni ca nın dan da ha əziz bi lən lər. 
Şi rin bir xa ti rətək qa la caq dır dünya da, 
Se və rək ya şa yan lar, se vi lə rək ölən lər. 

Da hi Üze yir bə yi son mən zi lə yo la sa lar kən oxu du ‐
ğu bu mis ra la rı tə rədd üd et mə dən şa i rin özünə də aid
et mək olar. 

Sə məd Vur ğun da Üze yir bəy ki mi se və rək ya şa dı,
se vi lə rək əbə diy yə tə qo vuş du. 

İn ti qam müəl lim, XX əsr po e zi ya mı zın Şah da ğı,   şe ‐
ir bağ ça mı zın bağ ba nı haq qın da çox yığ cam şə kil də
oxu cu la ra təq dim et di yi niz ya zı ya görə vur ğun se vər ‐
lər adın dan görkəm li şa ir Ra miz Rövşə nə və ədə biy ya ‐
tı mı za uzun il lər dən bə ri tə mən na sız xid mət et di yi ni ‐
zə görə si zə min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 
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ӘX LAQ SAF LI ĞI, KÖNÜL 
TOX LU ĞU İLӘ SE Çİ LӘN ALİM* 

Hər də fə sa də və tə vazö kar in san, gözəl zi ya lı, gör ‐
kəm  li alim, əsl pe da qoq Məm məd Qo ca yev haq qın da
düşünən də göz önünə Azər bay ca nın dünya şöhrət li
ali mi, Bağ dad da Ka zi miy yə Cümə məs ci din də imam
Mu se yi Ka zım la ya na şı uyu yan, əsər lə ri dünya nın bir
çox dil lə ri nə tərc ümə olu nan Nə si rəd din Tu si nin kə la ‐
mı gə lir. Nə si rəd din Tu si xüsu si vur ğu la yır dı ki, elm
sa hib lə ri ni el mlə ri nin çox lu ğu ilə de yil, əməl lə ri nin
fay  da lı lı ğı, əx laq la rı nın saf lı ğı və özlə ri nin xe yir xah lı ‐
ğı ilə sı naq dan ke çir mək la zım dır. 

Da hi ali mi mi zin göstər di yi şərt lər lə mi zan‐ tə rə zi
qu  ru l say dı, heç şübhə siz, sı naq dan üzüağ çı xan lar sı ‐
ra sın da mütləq nəf si ni ci lov la ma ğı ba ca ran Məm məd
müəl lim də olar dı. Könül tox lu ğu, xe yir xah lı ğı onun
ya şam tər zi dir. 

Hə yat da az ada ma qis mət olan qa zan cı tə lə bə və
müəl lim lə rin, sözün böyük mə na sın da ic ti ma iy yə tin
hörmət və eh ti ra mı, it ki si isə nəf si nin çə kib apar maq
is tə di yi ar zu la rı, is tək lə ri olub. Düz 25 il bir in sti tut da
– M.F.A xun dov adı na Pe da qo ji Dil lər İn sti tu tun da çi ‐
yin‐ çi yi nə iş lə mi şik. Ka fed ra mız ey ni mər tə bə də idi.
Dost luq edir dik. Mən ka fed ra müdi ri iş lə di yim dən tez‐
 tez ka fed ra nın müəl lim lə ri nin dər si nə ge dir dim. Tez‐
 tez də ey ni mən zə rə nin şa hi di olur dum. Hər qrup da 3‐
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4 nə fər dərs də ol mur du. Ka fed ra da hə min tə lə bə lə rin
da va miy yə ti və ha zır lı ğı ba rə də so ru şan da ey ni ca va bı
alır dım. On lar əla çı tə lə bə lər dir lər. La kin. .. 

Müəl lim lər ina na bil mə di yim ca vab ve rir di lər. 
On lar Məm məd Qo ca ye vin müha zi rə si nə ge dir lər. 
Mən be lə bir ha di sə yə əv vəl lər də rast gəl miş dim. Ha ‐

mı nın son ra lar Asif Ata ki mi ta nı dı ğı Asif Әfən di ye vin
Xa ri ci ədə biy yat dan müha zi rə si olan da tə lə bə lər onun
müha zi rə lə ri nə ge dir di lər. Mə nə çox tə əcc üblü gə lir di.
Adi hal da Asif müəl limin dilində qüsur vardı. Fi kir lə şir ‐
dim ki, ne cə ola bi lər ki, tə lə bə lər onun müha zi rə lə ri nə
be lə ma raq göstər sin. Bir də fə onun özündən ica zə alıb
müha zi rə si nə get dim. Asif müəl lim gözünü bir nöqtə yə
ti kib ma raq la da nı şır dı. Bir də fə də di li do laş ma dı... 

Məm məd müəl li min müha zi rə si nə tə lə bə lə rin axın ‐
a xın get mə si də mə ni ey ni lə ma raq lan dır dı. Dost ol du ‐
ğu mu za görə ərk et dim, özünə de mə dən ge dib dər sin ‐
də otur dum. Məm məd müəl lim mə ni görcək tə bəss üm ‐
lə: «Qə zən fər müəl lim in sti tu tu mu zun par ti ya təş ki la tı ‐
nın ka ti bi nin təd ris üzrə müa vi ni dir. Qə zən fər müəl lim,
xoş gə lib si niz». Ola bil sin ki, par ti ya təş ki la tın dan dər si ‐
ni yox la ma ğa gəl di yi mi düşünüb ürə yin də in ci di. 

Mən tə şəkk ür edə rək za ra faf la de dim ki, mə nim
siz dən si zə şi ka yə tim var. Bi zim ka fed ra nın müəl lim ‐
lə ri de yir lər ki, si zin müha zi rə niz olan da bə zi tə lə bə lər
qa çıb si zin müha zi rə ni zə gə lir lər. Düzünü de yim ki,
bu mə ni har da sa se vin di rir ki, si zin ki mi müəl lim lə ri ‐
miz var dır. Mən İn gil tə rə də və ABŞ‐da ix ti sa sar tır ma
kurs la rın da ol mu şam. Ora da da be lə dir. İx ti sa sı nı
mükəm məl bi lən, tə lə bə lə ri qa ne edən müəl lim lə rin
dərs lə ri nə meyil güclü olur. ..  
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Məm məd müəl li min müha zi rə si in di günün tə ləb ‐
lə ri nə ca vab ve rən us tad dər si tə si ri ba ğış la dı. 

Bu meh ri ban və təm kin li alim lə in di də üzvü ol du ‐
ğum Ni za mi adı na Әdə biy yat İn sti tu tun da Dis ser ta si ‐
ya Şu ra sın da bir gə fə a liy yət göstər mi şik. Son ra lar da
bə zən op po nent ki mi, bə zən də bir də fə lik müda fi ə lər ‐
də Dis ser ta si ya Şu ra sı nın üzvü ki mi ma raq lı və san ‐
bal lı çı xış la rı ilə yad da qa lıb. 

Prof. Məm məd Qo ca yev böyük alim dir. Yax şı ya ‐
dım da dır, rus və xa ri ci ədə biy yat dan dərs de yən A. Sva ‐
 ri çevs ki, Satalin, Bela Axundova və baş qa ta nın mış
alim lər Məm məd müəl lim dən çə ki nir di lər. Ömrünü
gənc nəs lin tər bi yə si nə həsr edən bu görkəm li alim,
ey ni za man da mil li kadr la rın ye tiş mə si nə xüsu si əhə ‐
miy yət ve rir. Rəh bər li yi ilə dörd el mlər dok to ru, 15 el m ‐
lər na mi zə di ye tiş miş dir. Say sız‐ he sab sız el mi mə qa lə ‐
lə ri, mo noq ra fi ya la rı ilə rus və Azər bay can ədə biy yat   ‐
ş ünas lıq el mi nə töhfə lər ve rir. Ali min azər bay can ca qır x ‐
dan çox mə qa lə si və dörd mo noq ra fi ya sı çı xıb. Onun
«Ni za mi nin in san fəl sə fə si» mo noq ra fi ya sı ədə bi ‐ic ti ‐
ma iy yət ara sın da görünmə miş ma ra ğa sə bəb ol du ğu ‐
nun şa hi di ol mu şam. Bu tə vazö kar ali min ye ri nə baş ‐
qa bi ri si ol say dı, əda sı ye rə‐g öyə sığ maz dı.  

Yüksək mə də niy yə ti, əx la qı və nəf si ni qo ru ya bil mə ‐
si ilə se çi lən Məm məd Qo ca yev əsl pe da qoq dur. Tə lə bə ‐
lə ri Məm məd müəl lim lə fəxr edir lər, çünki o, bütün pa ‐
ra metr lə ri ilə müəl lim adı nı yüksək tu tur. Da hi Sə məd
Vur ğu nun yaradıcılığının ilk dövründə (1924‐1929) yazdığı
mis ra la rı san ki onun bo yu na bi çi lib: 

Al man lar bu sözü et miş lər tək rar – 
Gə lə cək mə nim dir, müəl li mim var. 
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İMAM VER Dİ MÜӘL LİM 
NÜMU NӘ MӘK TӘ Bİ İDİ* 

Sə hər tez dən te le fo num zəng çal dı. Hüzünlü səs lə
dos tum Şi rin dil xə bər ver di ki, İmam ver di müəl lim ge ‐
cə ke çi nib. Dəfn mə ra si mi nə çat maq üçün yo la düşdük.
Yolbo yu ne çə il lər dən bə ri dost luq et di yim, yüksək sə ‐
viy yə də ke çi ri lən yu bi ley təd bir lə rin də iş ti rak et di yim,
Füzu li nin 500 il lik yu bi le yi nə bir yer də, av to bus la Bağ ‐
da da ge dib‐ gəl di yim (1994), çox vaxt may ayı nın bi rin ‐
də Neft ça la da zi ya rət et di yim İmam ver di müəl li min
mə na lı və zən gin hə yat yo lu ki nolen ti ki mi gözümün
önündən keç di. İlk ola raq sa də li yi, tə vazö kar lı ğı ba rə də
düşündüm. Har dan sa bu böyük in sa nın 70 il lik yu bi le ‐
yin də Xalq şa i ri Qa bi lin oxu du ğu mis ra lar yad da şım da
can lan dı: 

Bu ev bülbül yu va sı dı dəy mə yin, 
Qa pı sı nı bəd niy yət lə döymə yin. 
İmam ver di bir tə vazö hey kə li, 
Qar şı sın da özünüzü öymə yin.

Mək tub la şar dıq. Çox vaxt mək tub la rı mız mət bu at da
çap olu nar dı. Müdrik lik mücəs sə mə si olan İmam ver di
müəl lim el ağ saq qa lı, nümu nə mək tə bi idi. Elə bu, bəs
edir di ki, tez‐ tez onu zi ya rət edim. Ki tab la rı ilə
böyüdüyüm, tə əss üf ki, üzünü görmək mə nə qis mət ol ‐
ma yan ya zı çı və şa ir lə ri miz dən aram la da nı şar, on lar la
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çək dir di yi şə kil lə ri, mək tub la rı nı, av toq raf la hə diy yə al ‐
dı ğı ki tab la rı göstə rər di. Müqəd dəs say dı ğım dos tu mu
ke çən il may ayı nın 1‐də pro fes sor Şi rin dil Alı şa nov la
bir gə zi ya rət et dim. İmam ver di müəl lim bi zə oxun ma ‐
mış ki tab tə si ri ba ğış la yan xa ti rə lə ri ni da nış dı. O qə dər
mə na lı, ib rə ta miz mə sə lə lər dən söhbət edir di ki, bi zə
yu xu ki mi gə lir di. San ki us tad dər si de yir di. Heç vaxt
gi ley lən mə yən, şi ka yət lən mə yən İmam ver di müəl lim
bu də fə xəs tə li yin dən və vax tı nın ço xu nu ya taq da ke çir ‐
di yin dən gi ley lən di. Çox iş lə ri nin ya rım çıq qal dı ğın dan
söz aç dı. O, da nış dıq ca özünün də yax şı ta nı dı ğı, tez‐ tez
xə bər tut du ğu, onun la bir ay da dünya sı nı də yi şən kər ‐
k üklü alim Әta Tər zi ba şı nın ölümündən bir ay əv vəl
yaz dı ğı ba ya tı ürə yim dən ke çir di: 

Dərd mə ni al dı ney lim, 
Ya ta ğa sal dı ney lim. 
Çox niy yət lər et miş dim, 
Könlümdə qal dı ney lim. 

Ya dı ma ic ti ma iy yət, xüsu sən də ədə bi ic ti ma iy yət
ara sın da ya yı lan kə lam gəl di: «Neft ça la de yən də göz
önünə ilk ola raq İmam ver di müəl lim, İmam ver di müəl ‐
lim de yən də Neft ça la gə lir». 

Bu kə lam mə ni çox düşündürdü. Sə bə bi ni an la ma ‐
ğa ça lış dım. İmam ver di müəl lim, bəl kə də, əya lət də
fə a liy yət göstə rən, pay tax ta, qay nar hə ya ta can at ma ‐
yan ilk ədə biy yat ada mı olub. 

De yi lən lər dən və ya zı lan lar dan mə lum olur ki, uzun
il lər onun evi san ki Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın
böl gə fi li a lı imiş, qə ləm sa hib lə ri nin, alim lə rin doğ ma
oca ğı na çev ri lib miş. 
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Bu böyük in sa nın, ədə biy yatş ünas ali min, görkəm li
pe da qo qun sa də dən‐ sa də evin də kim lər ol ma yıb: 

Sə məd Vur ğun, Rə sul Rza, Süley man Rüstəm, Süley ‐
man Rə hi mov, Hüseyn Meh di, Әli Və li yev, Mir Cə lal,
Məm məd Ra him, İs ma yıl Şıx lı, Bəx ti yar Va hab za də, İl ‐
yas Әfən di yev, İs lam Sə fər li, Әli a ğa Kürçay lı, Qıl man
İl kin, Qa bil, Anar, El çin, Va qif Sə mə doğ lu, Zə lim xan
Ya qub, alim lər dən Yu sif Məm mə də li yev, Mus ta fa bəy
Top çu ba şov, Әl övsət Qu li yev, Xu du Məm mə dov, Hə ‐
sən Әli yev, Məm məd Cə fər Cə fə rov, Mi ra ğa Qu lu za ‐
də, Bə kir Nə bi yev və bir çox baş qa la rı.  

Axı ad la rı nı sa da la dı ğım adam lar adi adam lar de ‐
yil, xal qa ba şu ca lı ğı gə ti rən, bi zi dünya da ta nı dan,
qürur və if ti xar mən bə yi miz olan, ço xu nun adı Azər ‐
bay can ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə ya zı lan böyük şəx siy yət ‐
lər idi. Be lə in san lar la tə mas da ol maq özü böyük xoş ‐
bəxt lik idi. İmam ver di müəl lim ya ra dı cı adam ki mi də
xoş bəxt ta le li alim lər dən idi. Qə lə min dən 15 mo noq ra ‐
fi ya və ne çə‐ ne çə el mi‐ pub li sis tik əsər çıx mış dır. 

«Or ta mək təb də si ya si li ri ka nın təd ri si», «Xa ti rə lər
işı ğın da», «Rə sul Rza nın ya ra dı cı lıq yo lu», «U zaq keç ‐
mi şi miz dən uzaq gə lə cə yə», «Za man la vaxt ara sın da»,
«Tə bi ə tin və tə fəkk ürün möcüzə si», «Ömrün və el min
ro man ti ka sı» ki mi fun da men tal əsər lə rin müəl li fi dir. 

Unu dul maz İmam ver di müəl li min hə ya tı və fə a liy ‐
yə ti ni işıq lan dı ran «İ mam ver di Әbi lov» və «Ömrün
dan qı zar tı sı» te le film lə ri çə kil miş dir. 

Әmi nəm ki, onun əsər lə ri, xüsu sən də zən gin və
mə na lı ömür yo lu na işıq tu tan «Ömrün və el min ro ‐
man ti ka sı» me mu ar əsə ri, ədə biy ya tı mı zın na dir və
möhtə şəm abi də si ki mi ta ri xə düşə cək, bu «qa lın və
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qa lan» (Ya şar Qa ra yev) əsər müəl li fi ni əbə di ya şa da ‐
caq dır. Bu, xoş bəxt lik de yil, bəs nə dir? 

Mə nim qə na ə ti mə görə İmam ver di müəl li min böyük
xoş bəxt lik lə rin dən bi ri də övlad la rın dan ya rı ma sı dır. Azər
Tu ran ki mi xal qa, əbə di ic ti ma iy yə tə gə rək li oğul bəxş
edən İmam ver di müəl lim dünya sı nı nis gil siz də yiş di. 

Onun hə yat da ən böyük qa zan cı isə in san la rın
hörmət və eh ti ra mı, it ki si isə nəf si nin çə kib apar maq
is tə di yi ar zu la rı və is tək lə ri olub. 

Bu nun nə de mək ol du ğu nu bil mək üçün onun 30‐
40 il bun dan əv vəl tik dir di yi bir mər tə bə li kürsüsüz
evi ni görmək ki fa yət edər. 

İd di a sız ya şam tər zi onun üçün hə yat tər zi idi. Heç
bir və zi fə si ol ma yan bu böyük in san dünya sı nı ge cə
də yiş miş di. Sə hə ri si gün qon şu ra yon lar dan və Ba kı ‐
dan zi ya lı lar, dövlət xa dim lə ri, mil lət və kil lə ri, ya zı çı
və şa ir lər, alim lər, adi adam lar onu son mən zi lə yo la
sal ma ğa gəl miş di lər. İmam ver di müəl li mə olan hörmət,
eh ti ram və mə həb bət mən də iki li hiss oyat dı: se vinc və
nis gil his si.  

Tə səl lim da hi Üze yir bə yi son mən zi lə yo la sa lan da
se vim li şa i ri miz Sə məd Vur ğu nun oxu du ğu şe ir ol du: 

Ölüm se vin mə sin qoy, ömrünü ver mir ba da, 
El qəd ri ni ca nın dan da ha əziz bi lən lər. 
Şi rin bir xa ti rə tək qa la caq dır dünya da, 
Se və rək ya şa yan lar, se vi lə rək ölən lər.
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QӘ Nİ MӘT ADA MA MӘK TUB* 

Hörmət li Cümşüd müəl lim!  
Ne çə il lər dən bə ri mət bu at da ara‐ sı ra xa ti rə lə ri ni zi,

ta ri xi şəx siy yət lər lə bağ lı fi kir lə ri ni zi, gülmə cə lə ri ni zi
oxu yub gah gülmüş, gah da düşünmüşəm. O ya zı lar ‐
da düşün dürücü an lar da ha çox ol du ğun dan yad da şı ‐
ma ho pub. Hər də fə Si zin lə görüşən də söhbə ti miz hə ‐
min xa ti rə lər ət ra fın da ge dib. Şərq li lə rə məx sus müdrik ‐
li yi niz, dünyagö rüşünüz, adət ‐ə nə nə lə ri mi zi də rin dən
bil mə yi niz, yu mo ra, ədə biy ya tı mı za, mə də niy yə ti mi ‐
zə, doğ ma el ‐o ba ya vur ğun lu ğu nuz, nik bin li yi niz,
böyüklər, ta ri xi şəx siy yət lər haq qın da böyük eh ti ram ‐
la da nış ma ğı nız mə ni hey ran qo yub. 

İs rar la xa ti rə lə ri ni zi ya zın, çap et di rin – de mi şəm.
Axı özünüz de yir si niz ki, görkəm li jur na list Ha cı Ha ‐
cı yev de yər di ki, ömrə eti bar yox dur, nə yi niz var ya ‐
zın, gə lə cək nə sil lə rə ya di gar qo yun ge din!

Tə bəss ümlə de yər di niz: «E lə mən də o ba rə də
düşünürəm». Si zin lə ne çə il lər dir dost luq edi rik. Yə qin
ta le dən gə lən qis mət dir ki, hə mi şə özümdən xey li yaş lı
adam lar la dost luq et mi şəm. Müa sir lə ri miz mə nim Ab ‐
bas Za ma nov, Bə kir Nə bi yev, Qa sım Qa sım za də, Bu ‐
daq Bu da qov, İmam ver di Әbi lov, Ya şar Qa ra yev, Hüseyn
Kürdoğ lu, Tey mur Bünya dov, Ya vuz Axund lu ki mi şəx ‐
siy yət lər lə müna si bə tim dən xə bər dar dır lar. On lar la dost ‐
lu ğum dan hə mi şə qürur duy mu şam. 
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Dost la rım dan bi ri də, ar tıq qeyd et di yim ki mi dünya ‐
nın uzunö mürlülər si ya hı sın da yer alan, dox san ya şı
bu günlər də ta mam olan, ic ti ma iy yət ara sın da «qə ni ‐
mət adam» ki mi ta nı nan Siz si niz, Cümşüd müəl lim.
Onu da de yim ki, Ba kı ət ra fı kənd lər də «qə ni mət adam»
və «müəl lim» adı na la yiq görülmək böyük şə ra fət dir.
Də fə lər lə Va sim Mə mmə də li yev məc li sə gi rən də «müəl ‐
lim» gəl di de yə rək aya ğa qalx dıq la rı nı görmüşəm. Ey ‐
ni eh ti ra mı Si zə də göstər dik lə ri nin şa hi di ol mu şam. 

So vet sis te mi süqut et dik dən son ra Həcc zi ya rə ti nə
ilk ge dən lər dən bi ri – Siz bu adı (ne çə‐ ne çə həm yer li ‐
ni zə müqəd dəs yer lə ri zi ya rət et mək də mad di‐ mə nə vi
dəs tək olub su nuz) in san la ra qay ğı nız, ha lal lı ğı nız,
könül tox lu ğu nuz, ağ saq qal lı ğı nız, sə mi miy yə ti niz ilə
qa za nıb sı nız. Әs lin də bu key fiy yət lər uzunö mürlülüyə
də la lət edir. 

Aka de mik Tel man Әli yev ma raq lı bir mə sə lə dən söz
açır. Ya zır ki, dünya miq ya sın da apa rıl mış sta tis tik mə ‐
lu mat lar göstə rir ki, 80 ya şa çat mış adam la rın yal nız bir
fa i zi 90 ya şa ça tır. Fəxr edi rəm ki, Cümşüd müəl lim, bu
bir fa i zin için də Azər bay ca nı təm sil edir si niz. 

Siz müdrik adam sı nız. Müdrik li yi qis mən Azər bay ‐
can Dövlət Uni ver si te ti nin şərq şünas lıq fakü ltə si nin
fars di li şöbə sin də təh sil alar kən (1945‐1950) müəl lim ‐
lər dən öyrə nib, bə dii və el mi əsər lər dən əxz edib si niz. 

Mən qis mən sözünü tə sadü fi iş lət mə dim. Müdrik ‐
lik elə key fiy yət dir ki, o ada ma is te dad ki mi, ila hi ver ‐
gi ki mi gə lir. İn san ya şa dol duq ca hə yat dərs lə ri on da
ye ni key fiy yət lə rə gə ti rib çı xa rır, in san da ha da ka mil ‐
lə şir, da ha da müdrik lə şir. Bu nu Si zin ye ni cə çap dan
çıx mış «U nu dul maz xa ti rə lər» (Ba kı, «A di loğ lu» nəş riy ‐
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ya tı, 2016, 280 səh.) ki ta bı nız dan da görmək olur. Ki ta ‐
bın ər sə yə gəl mə sin dən bir ‐i ki kəl mə de mək is tər dim. 

Düz üç il bun dan əv vəl «U nu dul maz xa ti rə lər» ad ‐
lı ki ta bın əl yaz ma sı nı mə nə ver di niz və oxu yub fik ri ‐
mi bil dir mə yi xa hiş et di niz. Nə giz lə dim, me mu ar ədə ‐
biy yat mə nim sti xi yam dır. Çünki me mu ar ədə biy yat ‐
da, adə tən, xal qa ba şu ca lı ğı və şöhrət gə ti rən, qürur və
if ti xar mən bə yi olan, adı ta ri xə qı zıl hərf lər lə ya zı lan
böyük şəx siy yət lər dən, hə yat hə qi qət lə rin dən, keş mə ‐
keş li dünya mı zın ib rət dərs lə rin dən söhbət açı lır. Mən
bu nu prof. İmam ver di Әbi lo vun «Ömrün və el min ro ‐
man ti ka sı» və prof. Ya vuz Axund lu nun «Xa ti rə lər işı ‐
ğın da ömür keç di, gün keç di» ki tab la rın da da gör mü ‐
şəm. Hər iki ki ta bı is tək və mə həb bət lə oxu mu şam.
Mət bu at da hər iki müəl lif və ki tab haq qın da düşüncə ‐
lə ri mi oxu cu lar la bölüşmüşəm. 

Cümşüd müəl lim, Si zin ki ta bı nız da is tis na ol ma dı.
Ki tab da ömür yo lu nuz dan – uşaq lıq, gənc lik, tə lə bə lik
il lə rin dən, İra na və Әf qa nıs ta na uzunm üddət li eza ‐
miy yət lə ri niz dən, el mi ya ra dı cı lı ğı nız dan, doğ ma Qa ‐
la kən din dən, onun ta ri xin dən, adət ‐ə nə nə lə rin dən, ta ‐
nın mış şəx siy yət lə rin dən, məş hur mu si qi çi lə rin dən,
Qa la Mu ze yin dən söz açır sı nız. Ay rı ca baş lıq lar la
görkəm li ya zı çı, ədə biy yatş ünas alim, Mir Cə lal Pa şa ‐
yev, Azər bay ca nın ilk Xalq şa i ri Sə məd Vur ğun, ya zı ‐
çı ‐a lim, görkəm li dövlət xa di mi Şı xə li Qur ba nov, mu ‐
si qi mə də niy yə ti mi zə xid mət lər göstə rən Man su rov lar
ai lə si, aka de mik lər Hey dər Hüsey nov, Tel man Әli yev,
Xalq şa i ri Nə ri man Hə sən za də, ya zı çı Әli ba la Ha cı za ‐
də və di gər lə ri ba rə də ədə bi ic ti ma iy yə tə az mə lum
olan xa ti rə lə ri niz ve ri lib. Әl yaz ma nı oxu yub «U nu dul ‐
maz xa ti rə lər »ə «Bən zər siz əsər» baş lıq lı rəy yaz dım.
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Ay lar, il lər keç di, bu çox ma raq lı və gə rək li əsər işıq
üzü görmə di. Hər də fə Cümşüd müəl lim, Si zi görən də
ki ta bın ta le yi ilə ma raq la nır dım, «Da rıx ma, çı xar» ca ‐
va bı nı alır dım. Sən de mə, məq səd ki ta bı Cümşüd müəl ‐
li min 90 il lik yu bi le yi ərə fə sin də çap et dir mək imiş. ..  

Bu günlər də te le fo num zəng çal dı. Cümşüd müəl ‐
lim, siz idi niz. Se vinc lə ki ta bın çıx dı ğı nı xə bər ver di ‐
niz. Ki tab nə fis şə kil də çap olu nub («A di loğ lu», 2016,
280 səh. ). Ki ta bın ça pı na iki li se vin dim. Ki ta bın ti tul
və rə qin də sə li qə ilə ya zıb sı nız:  

«Ә ziz qar da şım Qə zən fər! 
Çox dan ar zu la dı ğı nız ki tab işıq üzü gördü.  
Se vin ci mə şə rik ol ma ğı nı za görə çox məm nu nam! 
Çox hörmət lə, Si zin Cümşüd». 

14.06.2016 

Se vin ci mə sə bəb olan bir də o idi ki, bu bən zər siz
ki ta bın əv və lin də aka de mik Tel man Әli ye vin çox ma ‐
raq lı rə yi ilə bə ra bər, mə nim də rə yimi çap et di rib si ‐
niz. İca zə niz lə, oxu cu la rın «U nu dul maz xa ti rə lər» haq ‐
qın da da ha dol ğun tə səvv ürü ol sun de yə əsər ba rə də
bir az ət raf lı da nış ma ğı müna sib bil dim. Nə zə rə al dım
ki, cə mi min nüsxə çı xan bu qiy mət li əsə ri az qi sim
oxu cu əl də edə bi lə cək. 

La kin öncə böyük şəx siy yət lər lə bağ lı ki tab da yer
alan lə ti fə yə bən zər bir ne çə duz lu‐ mə zə li, ol muş əh ‐
va lat dan söz aç maq is tər dim. Ha mı bi lir ki, Mir Cə lal
müəl li min ki çik ba ca na ğı sı nız.  

Cümşüd müəl lim, ya zır sı nız ki, müxtə lif qo naq lıq lar ‐
da, toy lar da Mir Cə lal müəl lim haq qın da sağ lıq de yən ‐
də, qu la ğı ma ya rıza ra fat, ya rıger çək ya vaş ca de yər di: 
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– Püstə xa nı mı da ya da sal sın lar. 
Ya zır sı nız ki, Mir Cə lal müəl li min bir şa kə ri var dı.

Ma raq lı bir əh va lat haq qın da da nış maz dan əv vəl gülər ‐
di. Püstə xa nım de yər di: «Ay ki şi, söhbə ti elə, son ra gül».
Mir Cə lal müəl lim mət lə bə ke çər di.

Bir gün Ә. Haq ver di yev dən müha zi rə oxu yur dum.
Bir dən Mir zə Cə li lin Haq ver di yev lə olan söhbət lə ri ya ‐
dı ma düşdü. Çay kə na rın da otu rub söhbət edir lər miş,
kə nar dan bir «do nos çu» on la ra qu laq asır mış, ona nə ‐
sə de yir lər, o da, ora dan uzaq la şır. Er tə si gün hə min
«do nos çu» on la ra rast gə lir: 

– Dünən mə ni ya man ək di niz ha, – de yir. 
Haq ver di yev ca va bın da: 
– Sə ni əkə nin ata ba a ta sı na lə nət! 
Çox cid di adam olan aka de mik Məm məd Arif Mir

Cə lal müəl lim gi lə gə lib miş. Söhbət əs na sın da Məm ‐
məd Arif de yir: 

– Mir Cə lal, bi lir sən, «Beş mər tə bə» dən yu xa rı,
«A zad qa dın» hey kə li nin ət ra fın da kim lər yı ğı şır? 

– Kim lər? 
– Ürə yiyum şaq qa dın lar. 
Mir Cə lal müəl lim tə bəss ümlə de yib: 
– Ay Arif, bəs sə nin ora da nə işin var dı?! 
Bir də fə Sə məd Vur ğun ai lə si ilə bir lik də süfrə də

otu rub par ça‐ boz baş ye yir miş. Ka sa sın dan yax şı bir ti ‐
kə götürüb ov iti nə ve rir. 

Uşaq lar dan bi ri de yir: 
– Ata, iti biz dən çox is tə yir sən? 
Sə məd Vur ğun de yir: 
– Az da nış, ha mı nı zı bir is tə yi rəm. 
Lə ti fə yə bən zər əh va lat la rın sa yı nı ar tır maq da olar ‐

dı. La kin də ni zin su yu nun duz lu ol du ğu nu bil mək
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üçün bir dam la bəs et di yi ki mi, mi sal gə tir di yi miz ma ‐
raq lı əh va lat lar da o böyük in san lar ba rə də tə səvv ür
ya ra dır, in sa nın əh vali‐ ru hiy yə si da ha da yax şı la şır. 

Bu na görə Cümşüd müəl lim, Si zə tə şəkk ür et mək
az dır. 

O ki, qal dı çox ma raq lı ki ta bı nı za, şübhəm yox dur
ki, zən gin ha di sə lər lə do lu, mə na lı ya şan mış uzun bir
ömrün sal na mə si olan «U nu dul maz xa ti rə lər» ha mı nın,
xüsu sən də Ba kı əh li nin stolü stü ki ta bı na, an la yan lar
üçün bir müdrik lik mək tə bi nə çev ri lə cək. Oxu cu nu
düşündürə cək. İn di ki za man da bu na çox eh ti ya cı mız
var. Tək cə oxu cu la ra ünvan lan mış bir sə hi fə ya rım lıq
«Bir ne çə söz»ün hər cümlə si qı zıl qiy mət li fi kir lər olub,
Si zin ne cə də rin bi li yə, hə yat təcr übə si nə ma lik, müdrik ‐
lik zir və sin də da ya nan, hə yat və in san lıq ba rə də nüfuz ‐
lu söz de mə yə qa dir bir in san ol du ğu nuz dan xə bər ve ‐
rir: «Hə yat da qa zan cım in san la rın hörmət və eh ti ra mı,
it kim isə nəf si min çə kib apar maq is tə di yi ar zu la rım,
is tək lə rim olub». Böyük fi kir dir. Ha mı yax şı bi lir ki,
nəf si ni boğ maq çə tin dir. Tə əss üf ki, çox la rı nəf si ni ci ‐
lov la ya bil mir. Nə ti cə də peş man çı lıq la üz‐üzə qa lır. 

Könül tox lu ğu, xe yir xah lıq Cümşüd müəl lim, Si zin
ya şam tər zi niz dir. Xe yir xah lıq nə in ki tək cə in san la rın
hörmət və eh ti ra mı nı qa zan dı rır, elə cə də ömür uza ‐
dır. Si zin 90 ya şı haq la ma ğı nız xe yir xah lı ğı nız, in san ‐
la ra xoş müna si bə ti niz, könül ra hat lı ğı nız sa yə sin də
mümkün ol muş dur.  

Bə şər övla dı üçün va cib olan bu mə sə lə lər ki tab da
qır mı zı xətt ki mi ke çir. Siz ömrünüz bo yu xal qa gə rək li
iş lər görmüş, ra hat hə yat ke çir miş si niz. Bu nu ki ta bın hər
sə hi fə sin dən ay dın ca görmək olur. Ki ta bı və rəq lə dik cə
po e zi ya sı nı çox sev di yim , o dur ki, ya ra dı cı lı ğı na Gülzar
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İb ra him qı zı ilə port ret ki tab həsr et di yim To fiq Bay ra ‐
mın Qay sın Qu li yev dən tərc ümə et di yi mis ra lar gə lir di: 

Qoy şi rin yu xu na gir sin ge cə lər, 
Sə nin ürə yin cə olan bir hə yat. 
Lə kə li de yil sə vic da nın əgər, 
Sən ar xa yın yat! 

Cümşüd müəl lim, Siz ürə yin cə olan bir hə yat ya şa ‐
yıb sı nız və hə ya tı nı zın ən mə na lı an la rı nı ki ta ba köçürüb‐
sünüz. Ki tab bir‐ bi rin dən ma raq lı fə sil lə rə bölünüb.
Bu ra da «Qa la kən di – ömrümün ye nil məz qa la sı», «Hə ‐
yat sal na mə si», «Sə fər lə rim», Әf qa nıs tan, İran və s.
ölkə lə rə uzunm üddət li eza miy yət lə ri niz və tə əss ürat ‐
la rı nız dan, «Görkəm li şəx siy yət lər lə bağ lı xa ti rə lə rim»,
«E şit dik lə rim, gördüklə rim, bil dik lə rim», «Mət bu at da
dərc edil miş mə qa lə lə rim dən seç mə lər» və s. fakt lar la
zən gin, ada mı ağu şu na alıb öz alə min dən ayı ran bölmə ‐
lər var dır. Ki ta bı oxu duq ca sa də li yi niz, tə vazö kar lı ğı ‐
nız və sə mi miy yə ti niz in sa nın qəl bi nə ha kim kə si lir.
Elə fə sil lə rin baş lıq la rı özlə ri çox şey de yir.  

Cümşüd müəl lim, «U nu dul maz xa ti rə lər» ki ta bı nız
ta ri xi ‐et noq ra fik yönlü me mu ar əsər dir. Ki ta bın həm
yaş lı, həm də gənc nə sil üçün ey ni də rə cə də gə rək li ola ‐
ca ğı na əmi nəm. 

Bu ki ta bın ən böyük mə ziy yət lə rin dən bi ri də on dan
iba rət dir ki, onun tə si ri ilə ta ri xi miz, ədə biy ya tı mız, ta ri ‐
xi şəx siy yət lə ri miz, ümu mən mə də niy yə ti mi zin qa ran ‐
lıq sə hi fə lə ri nə işıq tu ta caq «U nu dul maz xa ti rə lər »ə bən ‐
zər bir çox ki tab lar mey da na gə lə cək. Si zi bu bən zər siz,
ib rə ta miz əsər müna si bə ti ilə ürək dən təb rik edi rəm. 
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ETİ RAF MӘK TU BU* 

Hörmət li Rə şad müəl lim! 
Bu ya zı nı Si zə ünvan la maq da məq sə dim özümə ya ‐

raş dır ma dı ğım bir ha di sə dən söz aç maq dır. 
İc ti mai Te le vi zi ya nın 6 de kabr 2016‐cı il ta rix li «Ya ‐

di gar lar» ve ri li şi se vim li şa i ri miz To fiq Bay ra ma həsr
olun muş du. Ve ri li şə şa i rin ba cı sı Svet la na Bay ra mo va
və mən də də vət olun muş dum. Şa i rin ya ra dı cı lı ğı na
yax şı bə ləd ol du ğum dan və haq qın da ki tab yaz dı ğım ‐
dan böyük mə həb bət lə onun «Va lo kar din», «Qa dın
ürə yi», «Vağ za lı ça lı nır», «Ay ge cik miş mə həb bə tim»,
«Ca van lı ğım», «Təy ya rə» və s. gözəl şe ir lə rin dən,
Hüseyn Ari fə, İsi Mə lik za də yə, Ana ra həsr et di yi, on ‐
la rın ob raz la rı nı mə ha rət lə ya rat dı ğı dost luq sarj la rın ‐
dan söz aç dım, on la rı əz bər dən de dim. Qoy «525‐ci qə ‐
zet »in oxu cu la rı sözümün doğ ru lu ğu na şa hid ol sun –
de yə on la rı bu ra da ve ri rəm. 

Hüseyn Arif ba rə də: 
Aşıq lar evi ni mən ya rat mı şam, 
Ne cə da nış ma yım özüm ba rə də. 
Bu yol da can qo yub, saç ağart mı şam, 
Müdi rəm, rəh bə rəm o ida rə də. 

İsi Mə lik za də ba rə də: 
Adı ma yaz dı lar qır mı zı dip lom, 
Ol du ix ti sa sım qaz mühən di si. 
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Elə bil çiy nim dən bo ru as dı lar, 
De dim, iliş mi sən, va yın dır, İsi! 

Anar ba rə də: 
Fil mim lə pye sim ve rib səs‐ sə sə, 
Ro man yaz ma ğa da xo şum var, xo şum! 
Tən qid güldən ağır mə nə söz de sə, 
Fik rim var, hirs lə nib şe ir də qo şum. 

Son ra şa i rin Rə sul Həm zə tov, A. Tvar dovs ki və Qay ‐
sın Qu li yev dən tərc ümə lə rin dən söz sal dım. Qay sın
Qu li yev dən tərc ümə et di yi şe ir dən dörd mis ra nı əz ‐
bər dən de dim:

Qoy şi rin yu xu na gir sin ge cə lər, 
Sə nin ürə yin cə olan bir hə yat. 
Lə kə li de yil sə vic da nın əgər, 
Sən ar xa yın yat! 

Son ra isə To fiq Bay ra mın 2‐ci kurs da oxu yar kən
(1956) yaz dı ğı 12 bənd dən iba rət «Dağ lar» qoş ma sı nı
ya da sal dım. 

Oxu cu lar da düzgün tə səvv ür ya ran sın de yə qoş ‐
ma nın bə zi bənd lə ri nin son iki mis ra sı nı bu ra da ver ‐
mə yi müna sib bil dim: 

Әyi lib su iç dim qay nar döşündən, 
Ol dum körpə ki mi ana lı, dağ lar. 

*** 
Әn gözəl əsər sən, ən böyük rəs sam, 
Ey Sət tar fır ça lı, bo ya lı dağ lar. 
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* * *  
Әləs gə rin sözü sən də qa lıb dır, 
Sən sən şe ir qə dər mə na lı, dağ lar. 

* * * 
San ki Də də Şəm şir oxu yur pəs dən, 
Yu xu ya ver mə yə ma ra lı, dağ lar… və s. 

Bə li, bu gözəl mis ra lar 2‐ci kurs tə lə bə si nin ürə yin ‐
dən süzülüb gəl miş dir. 

Tə sadü fi de yil dir ki, Xalq şa i ri Sə məd Vur ğun onun
is te da dı nı duy muş və yaz mış dır: «Bu gən cin di li sə lis,
mis ra la rı lən gər li dir». 

To fiq Bay ra mın po e zi ya sı, elə cə də «Dağ lar» qoş ‐
ma sı mə ni özümdən ayır mış dı, coş muş dum. İn san çox
əsə bi olan da, bir də co şan da bə zən nit qi ni ida rə edə
bil  mir, di li ça şır. Mə nim də di lim dən xə ta çı xıb. Bə zi
şa ir lə rin «Dağ lar» qoş ma sın dan To fiq Bay ra mın «Dağ ‐
lar »ı nın üstün ol du ğu nu, o sı ra dan da Aşıq Әləs gə rin
qoş ma sın dan – de mi şəm… 

Ve ri liş ge dən günü ya xın qo hu mu mun to yu ol du ‐
ğun dan ve ri li şə ba xa bil mə miş dim. Sə hə ri si gün pro ‐
fes sor Şi rin dil Alı şa nov və 1955‐ci il də Sə məd Vur ğun
Kəl bə cər də olar kən Turş su bu la ğın dan şa i rə su gə ti ‐
rən, in di Dil lər Uni ver si te ti nin qo ca man müəl li mi Sə ‐
fər İs kən dər li zəng edə rək ve ri li şi çox bə yən dik lə ri ni,
la kin Aşıq Әləs gər lə bağ lı baş qa fi kir də ol duq la rı nı bil ‐
 dir di lər. Düzü, söhbə tin nə dən get di yi ni an la ma dım. 

De kabr ayı nın 18‐də ve ri liş ye ni dən göstə ril di. Ve ri ‐
li şə ba xan da so yuq tər mə ni bas dı. Ürə yim dən bir sı ‐
zıl tı keç di. Axı mən Aşıq Әləs gə rin «Dağ lar» qoş ma sı ‐
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na Sə məd Vur ğu nun ne cə böyük qiy mət ver di yi ni bil ‐
dir dim. Aşıq Әləs gə rin ba cı sı oğ lu Aşıq Nə cəf ya zır ki,
1955‐ci il də Sə məd Vur ğun İs ti su ya gə lən vax tı Göyçə ‐
dən bir ne çə aşıq onun görüşünə gəl miş dik. Açıq ha va ‐
da yax şı bir məc lis qu rul muş du (11 yaş lı Sə fər şa i rə
bu laq dan su yu bu məc li sə gə tir miş di). Şəm şir baş da
ol maq la məc lis də Kəl bə cə rin ca van aşıq la rın dan da
var dı. Ha mı mı zın nə zə ri Sə məd Vur ğun da idi. Onun
hər bir hə rə kə ti ni iz lə yir dik, elin bu sa də oğ lun da qey ‐
ri ‐a di lik ax ta rır dıq. 

Şa i rin xa hi şi ilə aşıq lar dan bi ri Aşıq Әləs gə rin «Dağ ‐
lar» sözünü oxu du. Son ra Sə məd Vur ğu nun «Dağ lar»
sözünü oxu ma ğa baş la dı. 

Sə məd Vur ğun bu na eti raz edib de di: 
– Aşıq qar daş! Әləs gə rin «Dağ lar »ın dan son ra ay rı

«Dağ lar» oxu maz lar… Şa i rin nə de di yi ha mı mı za ay ‐
dın ol sa da, şa ir sözünə da vam et di: 

– Düzdü, biz də ya zı rıq, am ma elə olur ki, dörd
mis  ra ya zan da, bə zən iki si xo şu mu za gəl mir, po zub
özgə mis ra ya zı rıq. İn di ki şa ir lər nə yaz sa, el min gücünə
ya zır. Şa ir lə ri mi zin yaz dıq la rı ye rin də rin qat la rın dan
çı xa rıl mış ar te zi an su yu na, ya zı‐ po zu bil mə yən Aşıq
Әləs gə rin şe ir lə ri isə dağ la rın si nə sin dən tə bii qay da ‐
da axıb gə lən bu laq la ra bən zə yir. Mən onun be lə qoş ‐
ma la rı nın bə da hə tən ya ra dıl dı ğı na şübhə et mi rəm.
Onun ku haqq ver gi si dir. 

Hə qi qə tən də, böyük ya ra dan Aşıq Әləs gə rə qey ri ‐
a di, müqa yi sə yə gəl məz is te dad bəxş et miş di. Hət ta
aşıq sə nə ti nin zir və sin də bər qə rar olan Qur ba nı, Ab ‐
bas Tu far qan lı, Xəs tə Qa sım, Aşıq Va leh, Şəm kir li
Hüseyn, Aşıq Alı, Mol la Cümə, Bo zal qan lı Hüseyn ki ‐
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mi nə həng lər ara sın da Aşıq Әləs gər zir və si möhtə şəm ‐
li yi ilə se çi lir və apay dın görünür. 

Tə sadü fi de yil dir ki, So vet dönə min də Öndə ri miz
Hey dər Әli ye vin sə yi nə ti cə sin də aşıq‐ şa i rin 150 il lik
yu bi le yi Krem lin Qu rul tay lar Sa ra yın da tən tə nə li şə ‐
kil də qeyd olun muş du. 

Aşıq Әləs gər qüdrət li şa ir idi. Bəs tə kar la rı mız onun
sözlə ri nə on lar ca mah nı lar bəs tə lə miş lər. Hə min mah ‐
nı lar dil lər əz bə ri ol muş dur. 

Aşıq Әləs gər xal qın qəl bin də ədə bi məs kən sa lan
ölməz lik qa za nan az say lı xoş bəxt sə nət kar lar dan dır.
Aşıq sə nə ti nə, sə nət kar la ra da ir təd qi qat lar apar dı ğım ‐
dan, Aşıq Әləs gə rin da hi li yi ni də rin dən duy du ğum ‐
dan yer siz müqa yi sə yə görə heyif silə nir və təs kin li yi
aşıq sə nə ti ni, Әləs gər po e zi ya sı nı se vən oxu cu la ra bu
mət lə bi çat dır maq da ta pı ram. 
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ZӘ LİM XAN SIZ KE ÇӘN BİR İL*

Bu gün Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qu bun ana dan olan
günüdür. Yan va rın doq qu zu isə əbə diy yə tə qo vuş du ğu
gündür. Hə min gün Azər bay ca nın Hey dər Әli yev, Üze ‐
yir Ha cı bə yov, Cə lil Məm məd qu lu za də, Yu sif Məm mə ‐
də li yev, Sə məd Vur ğun, Mi ka yıl Hüsey nov, Mus ta fa
Top çu ba şov, Qa ra Qa ra yev, Fik rət Әmi rov, Rə sul Rza,
Rə şid Beh bu dov və bir çox baş qa da hi şəx siy yət lə rin
uyu du ğu Fəx ri xi ya ban da şa i rin özünə ya ra şan möhtə ‐
şəm abi də si nin açı lı şı və ölümünün ili nə top laş mış dıq. 

Xalq qar şı sın da böyük xid mət lə ri olan şəx siy yət lə ri
son mən zi lə yo la sa lan da və on la rın qır xın da Fəx ri xi ‐
ya ban da in san əlin dən tər pən mə yə yer ol ma dı ğı nı çox
görmüşəm. La kin il dönümü mə ra si min də yal nız se çil ‐
miş lə rin el lik lə zi ya rət edil dik lə ri nin şa hi di ol mu şam.
Yan va rın 9‐da Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qu bu zi ya rət edən ‐
lə rin sa yı‐ he sa bı yox idi. Bölgə lər dən və qon şu ölkə lər ‐
dən də çox adam gəl miş di. Yı ğın ca ğı aka de mik Ra fa el
Hüsey nov apa rır dı. Aka de mik xüsu si vur ğu la dı ki,
şa ir bütün ya ra dı cı lı ğı ilə on suz da qəlb lər də abi də yə
çev ril miş di. O, bu gün abi də for ma sın da ye ni dən bi zə
qa yıt dı. Son ra AME A‐ nın müxbir üzvü Ni za mi Cə fə ‐
rov, İran dan gəl miş şa ir Әli Ab dul la hı və mən çı xış
edə rək şa i rin çox şa xə li ya ra dı cı lı ğın dan, ədə biy ya tı ‐
mız və xalq qar şı sın da xid mət lə rin dən söz aç dıq. Şa ir
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Әli Ab dul la hı Zə lim xan Ya qu ba həsr et di yi çox tə sir li
şe i ri ni oxu du. Bir bənd yad da şım da qal dı: 

Elə bil ki, sel apar dı Sa ra nı, 
Fə lək kəs di umu du mu, ça ra mı. 
Qövr eyləyən, sa ğal ma yan ya ra mı, 
İl də bir yol qa şı ya cam, Zə lim xan. 

Son da şa i rin böyük oğ lu Bəh lul göstə ri lən qay ğı ya
görə dövlət baş çı sı na, şa i rin mə zarü stü abi də si nin müəl ‐
lif lə ri, Xalq rəs sa mı Na tiq Әli yev və me ma rı Tər lan
Hə sə no va, çı xış edən lə rə, bütün Zə lim xan se vər lə rə
min nət dar lı ğı nı elə yığ cam, elə mə na lı, elə mən tiq lə
çat dır dı ki, san ki şa i rin özü idi da nı şan. 

Be lə mə ra sim lər də çox da nış ma ğın eti ka dan kə nar
ol du ğu nu düşünə rək mən yığ cam da nış ma ğa ça lış ‐
dım. Uzun il lər dost luq et di yim şa ir haq qın da, ya ra dı ‐
cı lı ğı ba rə də de mək is tə di yim bir çox mət ləb lər ürə ‐
yim də de yil mə miş qal dı. Odur ki, ürə yim də de yil mə ‐
miş qa lan fi kir lə ri mi oxu cu lar la bölüşmək is tə yi rəm. .. 

Ya ra dan on dan heç nə yi əsir gə mə miş di: Boy‐ bu xun,
ya ra şıq, ağıl, təfəkk ür, heç nəy lə əl də edil mə yən müdrik ‐
lik, bə la ğət li nitq, qey ri ‐a di yad daş, fit ri  şa ir lik is te da ‐
dı, il ham, tükən mə yən ener ji, xe yir xah lıq la döyünən
ürək bəxş et miş di. Lap gənc li yin dən ha mı ona şa ir –
de yə müra ci ət edir di. Və bu heç də tə sadü fi de yil di.
Zə lim xan Ya qub po e zi ya mı za şim şək ki mi ça xa raq,
dağ ça yı tək kükrə yə rək, kürə ki mi püskürə rək, bu laq
ki mi qay na ya raq gəl miş di. O, əl li ilə ya xın söz üstə əri ‐
yə rək şa ir ömrü ya şa dı. Dünya nı, xüsu sən də türk
dünya sı nı, eli ‐o ba nı gəz di, ya zıb‐ ya rat dı, xalq ru hu ilə
qay na yıb‐ qa rış dı. Zə lim xan Azər bay ca nın de yil, Türk
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dünya sı nın şa i ri dir. Onun ya ra dı cı lı ğı nı Türki yə və İran ‐
da tə səvv ür edil mə yə cək də rə cə də çox se vir lər. Ki tab la ‐
rı Türki yə də, İran da, Gürcüstan da, Qa za xıs tan da, Ru si ‐
ya da və baş qa ölkə lər də böyük ti raj la çap olu nur. Şa ir,
de mək olar ki, bütün Türk dünya sı nı qa rış‐ qa rış gə zib.
O, bu sə fər lə rin böyük əhə miy yə tin dən söz açır dı: 

Şa ir bu dünya nı bo şu na gəz məz, 
Hər sə fər bir ta rix, bir ki tab olar – de yir di. 

Hə qi qə tən də, Zə lim xa nın hər sə fə ri düşündürücü
bir əsə rə – oxu yan da ada mı hal dan‐ ha la sa lan po e ma ‐
ya çev ri lir di: «İ çim də Krım ağ la yır», «Yu nus İm rə»,
«Göyçə dər di», «Sürgün», «Bir kövrək ha va dır, sa zım ‐
da Kərk ük» və s. po e ma la rın hər bi ri böyük mət ləb lər ‐
dən xə bər ve rir. Şa i rin key fiy yət cə fərq lə nən «Pey ğəm ‐
bər» və «Ә bə diy yət das ta nı» po e ma la rı nı xüsu si vur ‐
ğu la maq is tər dim. «Pey ğəm bər» Mə həm məd Pey ğəm ‐
bə rə, «Ә bə diy yət das ta nı» isə keç mi şin mi zan‐ tə rə zi si
ilə ölçsək (keç miş də dövlə ti ağıl la, dər ra kə ilə ida rə
edən hökmdar lar pey ğəm bər ad lan dı rı lır mış. Yox sa
124 min pey ğəm bər ne cə ola bi lər di), uzaqg örən li yi,
tə fəkk ürü müdrik li yi ilə pey ğəm bər tim sal lı Hey dər
Әli ye və həsr olu nub. Azər bay can ta ri xi nə qı zıl hərf lər ‐
lə ya zı lan, bir epo xa olan Hey dər Әli ye və əsər həsr et ‐
mək həm şə rəf li, həm də ol duq ca mə su liy yət li bir iş ‐
dir. Be lə mövzu la ra özündə ya ra dı cı lıq hünə ri hiss
edən, in ki şa fın şə ri ət, tə ri qət, mə ri fət, hə qi qət ki mi
mər hə lə lə ri nə va qif olan, dünya nın ge di şa tı nı də rin ‐
dən dərk edən şa ir gi ri şə bi lər di. Zə lim xan Ya qub bu
çox mə su liy yət li işə gi riş di və ila hi dən gə lən fit ri is te ‐
da dı sa yə sin də uğur qa zan dı. Şa i rin, elə cə də Aşıq
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Әləs gə rə, Hüseyn Bo zal qan lı ya, Hüseyn Sa raç lı ya həsr
et di yi po e ma la rı, xüsu sən də onun «Türk ru hu nun
şək siz və şə rik siz, tək və müqəd dəs alə ti» ad lan dır dı ğı
sa za həsr et di yi «Saz» po e ma sı və po e zi ya sı onu bir
şa ir ki mi əbə di ləş dir di və bu ölümlü dünya mız da ölüm‐
süzlüyünü tə min et di. 

Otay lı‐ bu tay lı Azər bay ca nın se vim li şa i ri Şəh ri ya ‐
rın iki mis ra sı hə mi şə mə ni düşündürüb. Şa i rin: 

Biz dən irə li di av ro pa lı lar, 
İşi iş bi lə nə tap şı rır on lar – 

mis ra la rı nın Zə lim xan Ya qub Aşıq lar Bir li yi nə sədr se ‐
çi lən dən (2008) son ra, az müddət ər zin də gördüyü
möhtə şəm iş lə ri göz önünə gə tir dik cə da ha də rin dən
dərk et dim. Zə lim xan bütün aşıq mühit lə ri ni bir ləş dir ‐
di. Saz la‐s özlə Güney və Qu zey Azər bay ca nı bir bütöv
ha lı na gə tir di. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs ‐
tə yi ilə hər iki il dən bir ke çi ri lən Bey nəl xalq Aşıq Fes ti ‐
val la rı ilə Türki yə baş da ol maq la bütün Türk dünya sı ‐
nı qo vuş dur du. 

Zə lim xan Aşıq lar Bir li yi nə sədr se çi lən dən son ra
kim sə siz qal mış aşıq la rın pə nah apar dı ğı ocaq ya ran ‐
dı. O, bu oca ğı öz doğ ma oca ğı he sab edir, onun la nə ‐
fəs alır dı. Aşıq lar Bir li yi nə şa i rin rəh bər li yi dövründə
aşıq sə nə ti nə dövlə tin qay ğı sı da ha da ar tdı. Azər bay ‐
can te le vi zi ya sın da «Mu si qi ir si miz dən», İc ti mai Te le ‐
vi zi ya da «O zan» ve ri liş lə ri ya ran dı. Bu ve ri liş lər xal ‐
qın zövqünün for ma laş ma sı na, və tən pər vər lik his si ‐
nin ar tma sı na xid mət et di. 

Zə lim xan Ya qu bu fərq lən di rən bə zi mə qam la rı da
ya da sal maq in saf dan olar dı. 
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Qə dim ro ma lı la rın kə la mı var: «Şa ir lər do ğu lur, na ‐
tiq lər ye ti şir». Zə lim xan ana dan şa ir və na tiq do ğul ‐
muş du. Xə lil Rza Ulutü rk tə sadü fi yaz mır dı: «O nun
apar dı ğı görüşlər bi zim üçün örnək dir. Zə lim xa nı din ‐
lə yən də ki çik sa lon ge niş lə nir, tə latü mə gə lir, lən gər
vu rur, da mar lar da qan co şur, ürək qa nad la nır». 

Zə lim xa nı baş qa şa ir lər dən fərq lən di rən bir cə hət
də var dı. Ya ra dan ona qey ri ‐a di yad daş və xe yir xah lıq ‐
la döyünən ürək ver miş di. Qıs qanc lıq, pa xıl lıq, hə səd
nə ol du ğu nu bil məz di. Məc lis lər də böyük sə xa vət lə
baş qa şa ir lə rin şe ir lə ri ni əz bər dən de yər di. Mən po e zi ‐
ya mı zı Zə lim xan Ya qub qə dər mə həb bət lə təb liğ edən,
sev di rən az şa i rə rast gəl mi şəm. Bu, bir yan dan onun
qey ri ‐a di ha fi zə si, di gər tə rəf dən isə ürək ge niş li yi ilə
bağ lı idi. Bu, onun bir şa ir və in san ki mi qə dir‐ qiy mə ‐
ti ni da ha da ar tır dı. 

Zə lim xan Ya qub xoş bəxt şa ir lə ri miz dən dir. 
Se vim li şa i ri miz Sə məd Vur ğu nun mis ra la rı dır: 

Şi rin bir xa ti rətək qa la caq dır dünya da, 
Se və rək ya şa yan lar, se vi lə rək ölən lər. 

Zə lim xan Ya qub se və rək ya şa dı, ümum xalq mə həb ‐
bə ti qa zan dı, se vi lə rək fa ni dünya mı zı tərk et di. 
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DİL Çİ LİK EL Mİ Mİ ZİN İF Tİ XA RI 
HAQ QIN DA  XA Tİ RӘ LӘ RİM* 

Aka de mik Məm mə da ğa Şi rə li yev dən son ra Azər ‐
bay can dil çi li yi hüdud la rı nı ya rıb bey nəl xalq alə mə çı ‐
xa n ikin ci Azər bay can dil çi si Ağa mu sa Axun dov la ta ‐
nış lı ğı mın ta ri xi 60 ilə ya xın dır. Dil lər İn sti tu tu nun
Qər bi Av ro pa dil lə ri fakü ltə si nin in gi lis ‐A zər bay can
dil lə ri şöbə si nin III kur sun da oxu yur dum. El mə, təh si lə
böyük ma raq göstə ri lən ke çən əs rin 50‐ci il lə ri nin so  nu
idi (1959). Bir gün dəh liz də uca boy, en likü rək, ya ra şıq lı
bir nə fə rin müəl lim lər lə meh ri ban ca sı na söhbət et di yi ni
gördüm. De di lər tə lə bə miz dir, həm də BDU‐ nun müəl ‐
li mi dir, alim dir, el mlər na mi zə di dir. Tez lik lə Ağa mu ‐
sa müəl li min şöhrə ti in sti tu tu mu zun di var la rı ara sı na
sığ ma dı. Mə lum ol du ki, Ağa mu sa müəl lim 1958‐ci il ‐
də na mi zəd lik dis ser ta si ya sı müda fiə edə rək as pi rant ‐
lıq müddə ti nin bit mə si nə iki ay qal mış dip lo mu nu
alan da bu görünmə miş ha di sə el mi ic ti ma iy yə tin ge ‐
niş müza ki rə si nə sə bəb olub. Ümu mi rəy be lə olub ki,
Ağa mu sa müəl lim qey ri ‐a di fit ri is te da da və tə fəkk ürə
ma lik bir alim dir.  

Ağa mu sa Axun dov cə mi al tı il son ra, 1964‐cü il də
dok tor luq dis ser ta si ya sı müda fiə edə rək SSRİ miq ya ‐
sın da fi lo lo gi ya üzrə ən gənc el mlər dok to ru olan da
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Ya ra da nın Azər bay can dil çi lik el mi nə tək rar sız bir ali ‐
min bəxş et di yi nin göstə ri ci si ki mi qə bul edil miş di.  

Ağa mu sa müəl lim lə bağ lı baş qa bir ha di sə dən də
söz aç maq is tər dim. Mən tə lə bə olan da yax şı oxu yan,
gə lə cə yi nə ümid bəs lə nən tə lə bə lə ri el mi konf rans la ra
cəlb edir di lər. Səhv et mi rəm sə, 1961‐ci il idi. Aka de ‐
mi ya mı zın Rə ya sət He yə ti nin bi na sın da Türko lo ji kon ‐
 f rans ke çi ri lir di. Dəh liz də iki yaş lı rus ali mi söhbət
edir di. Son ra lar on la rın B.A. Se reb ren ni kov və N.A. Bas ‐
ka kov ol du ğu nu öyrən dim. On lar Ağa mu sa müəl lim
haq qın da da nı şır dı lar. İn di ki ki mi ya dım da dır, Se ‐
reb ren ni kov de di ki, konf rans da ye ni lik ola caq. Ağa ‐
mu sa ri ya zi dil çi lik dən mə ru zə edə cək. Ge dək qu laq
asaq. Onun par laq gə lə cə yi var.  

Hə yat Se reb ren ni ko vun ta ri xi sözlə ri ni təs diq et di.  
Son ra lar Ağa mu sa Axun do vun «Ri ya zi dil çi lik» əsə ‐

ri çap olun du (1979). Bu mo noq ra fi ya Azər bay can dil ‐
çi li yi ta ri xin də ilk el mi araş dır ma ki mi bu gün də öz
əhə miy yə ti ni itir mir.  

1962‐ci il də in sti tu tu bi tir dik dən son ra mə ni İraq Res ‐
pub li ka sı na tərc ümə çi iş lə mə yə göndər di lər. 1964‐cü
ilin may ayın da doğ ma in sti tu ta döndüm. Bir gün dəh ‐
liz də Ağa mu sa müəl lim lə To fiq Ha cı ye vi gördüm. To ‐
fiq müəl lim on da bi zim in sti tut da iş lə yir di. O, za ra fat ‐
la: «Qə zən fər, tə lə bə miz lə ta nış ol» – de di. Son ra isə
mə ni Ağa mu sa müəl li mə təq dim et di. De mək olar ki,
Ağa mu sa müəl lim mə nim lə bir sa a ta qə dər söhbət et ‐
di. Xa ric də iş lə bağ lı hər şey onu ma raq lan dı rır dı.  

Mə zu niy yət dən son ra ye ni dən İra qa get dim. 1966‐cı
ilin may ayın da və tə nə dönən də öyrən dim ki, in sti tu ‐
tun in gi lis di li fakü ltə si ni fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti ‐
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rən alim Mi sir Әrəb Res pub li ka sı nın pay tax tı Qa hi rə ‐
də Ey n‐Şəms Uni ver si te tin də Azər bay can di li və ədə ‐
biy ya tın dan in gi lis di lin də dərs de mə yə göndə ri lib. O
da mə lum ol du ki, Ağa mu sa müəl li min dil öyrən mək
is tə yi, mə nim lə xa ric də iş lə bağ lı söhbə ti sə bəb siz de ‐
yil miş. Onu da de mə li yəm ki, o vaxt lar xa ric də iş lə ‐
mək hər ada ma qis mət ol mur du. Ağa mu sa müəl li mə
böyük eti mad göstər miş di lər. Alim göstə ri lən eti ma dı
doğ rult muş du. Gə lə cək də ABŞ və Ya po ni ya ya ezam
olun ma sı de yi lən lə ri təs diq lə yir.  

Unu da bil mə di yim bir ha di sə dən də söz aç maq ye ‐
ri nə düşər. BDU‐ da görkəm li dil çi alim Mux tar Hüseyn ‐
za də nin 80 il lik yu bi le yi ke çi ri lir di. Mux tar müəl lim
çı xı şın da gözlə nil mə dən de di: «Mən on suz da ki tab la ‐
rı ma və pe da qo ji fə a liy yə ti mə görə pro fes sor adı na la ‐
yiq görülmüşdüm. Dok tor luq müda fiə et mək is tə mir ‐
dim. Bu uşaq lar mə ni məc bur et di lər». O çev ri lə rək
cər gə ilə otur muş tə lə bə lə ri ni göstər di. Baş da Ağa mu ‐
sa müəl lim əy ləş miş di. Son ra Yu sif Se yi dov, Fər had
Zey na lov, Mu sa Adi lov, To fiq Ha cı yev, Sa mət Әli za ‐
də, Әb ülfəz Rə cə bov və baş qa la rı gə lir di. Ağa mu sa
müəl li min baş da əy ləş mə si onun el mi sə viy yə sin dən
və bir alim ki mi nüfu zun dan xə bər ve rir di. 

1975‐ci il də Nə si mi adı na Dil çi lik İn sti tu tu na AB Ş‐ın
Flo ri da Uni ver si te tin dən Sə lim Hüseyn qu lu oğ lu nun
in gi lis cə «A zər bay can di li nin ge ne ra tiv fo no lo gi ya sı»
ad lı dok tor luq dis ser ta si ya sı rə yə göndə ril miş di. Na mi ‐
zəd lik dis ser ta si ya sın da el mi rəh bə rim ol muş aka de mik
Məm mə da ğa Şi rə li yev lə əsə rə müsbət rəy ver miş dik.  

Ta le elə gə tir di ki, 1983‐cü ilin iyun ‐av qust ay la rın ‐
da AB Ş‐a ix ti sa sar tır ma kurs la rı na göndə ril dim. Get ‐
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mə miş dən əv vəl mə ni hə mi şə oğ lu he sab edən el mi
rəh bə ri mə baş çək dim. Pro fes sor bu xə bə rə çox se vin di.  

«Oğ lum, ora da Azər bay can di li nə da ir təd qiq lər çox
ol ma lı dır. Bu mə sə lə yə xüsu si diq qət ye tir», – de di.  

Doğ ru dan da, AB Ş‐da prof. Gerd Fra yen ke lin «A zər ‐
 bay can da nı şıq di li», Fred Ha us hol de rin «A zər bay can
ono mas ti ka sı» və 1962‐ci il də İn di a na Uni ver si te tin də
müda fiə et di yi 579 sə hi fə dən iba rət «A zər bay can di li ‐
nin ge ne ra tiv qram ma ti ka sı» dok tor luq dis ser ta si ya sı
və bir çox baş qa təd qi qat lar var dı.  

La kin mən bu ra da bir ba şa Ağa mu sa Axun do vun təd ‐
qi qat la rı ilə bağ lı iki dis ser ta si ya dan bəhs et mək is tər ‐
dim. On lar dan bi ri C.A sa tu ri a nın Corc ta un Uni ver si te ‐
tin də müda fiə et di yi «A zər bay can di li nin fo no lo gi ya sı»
ad lı na mi zəd lik dis ser ta si ya sı, ikin ci si isə Sə lim Hüseyn ‐
qu lu oğ lu nun «A zər bay can di li nin ge ne ra tiv fo no lo gi ‐
ya sı» ad lı dok tor luq dis ser ta si ya sı dır. Dis ser ta si ya lar da
Ağa mu sa Axun do vun əsər lə rin dən bol‐ bol is ti fa də edil ‐
miş, ali min təd qi qat la rı na yüksək qiy mət ve ril miş dir.
Və tə nə dönən dən son ra «ABŞ ‐da Azər bay can di li nə
da ir araş dır ma lar» mövzu sun da Dil çi lik İn sti tu tun da
mə ru zə et dim və mə ru zəm «A zər bay can di li xa ric də»
məc mu ə sin də («Elm», 1990, s.65‐70) və «Di li miz – var lı ‐
ğı mız» ki ta bım da («O zan» nəş riy ya tı, 2011, s.43‐53) çap
olun du. Mə qa lə də göstər di yim ki mi pro fes sor Ağa mu sa
Axun dov AB Ş‐da ən çox ta nı nan dil çi ali mi miz dir. Pro ‐
fes sor Ağa mu sa Axun dov 1975‐ci il də ilk də fə AB Ş‐da
dost luq sə fə rin də ol muş, 1986‐cı il də SSRİ ‐ABŞ Cə miy ‐
yə ti Ba kı bölmə si nin səd ri se çil miş, 1987‐ci il də «A zər ‐
bay can Dünya sı» nın təş kil et di yi nüma yən də he yə ti nin
tər ki bin də ye ni dən AB Ş‐da dost luq sə fə rin də ol muş dur. 
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AB Ş‐da görkəm li alim və ic ti mai xa dim ki mi ta nı ‐
nan Ağa mu sa Axun do va o vaxt ABŞ Pre zi den ti olan
(1987) Cim mi Kar te rin hə yat yol da şı, «Fri end ship for ‐
ce» – «Dost luq gücü» İc ti mai Bir li yi nin Pre zi den ti Ro ‐
za lin Kar te rin im za sı ilə fəx ri fər man təq dim edil miş ‐
dir. O, elə cə də Nyu ‐Or le an şə hə ri nin fəx ri xa ri ci və ‐
tən da şı adı na la yiq görülmüşdür. 

Dünya şöhrət li ali min To kio El mə Yar dım Cə miy ‐
yə ti nin də və ti ilə To kio Uni ver si te tin də bir ay Azər ‐
bay can di lin dən dərs de mə si, Ko be Uni ver si te tin də və
To kio Şərq Ki tab xa na sın da «A zər bay can di li in ki şaf
yol la rın da» mövzu sun da konf rans lar ke çir mə si də çox
mət ləb lər dən xə bər ve rir. 

Pro fes sor Ağa mu sa Axun dov bir sı ra fun da men tal
mo noq ra fi ya la rın müəl li fi dir. Bu mo noq ra fi ya lar Azər ‐
bay can di li nin müxtə lif sa hə lə ri nə, elə cə də ri ya zi və
ümu mi dil çi li yə həsr olu nub. La kin di li mi zin bir sa hə ‐
si bütövlükdə onun adı ilə bağ lı dır. Bu Azər bay can di ‐
li nin fo ne ti ka sı dır. «A zər bay can di li nin fo nem lər sis te ‐
mi» (1973, 302 səh. ), «A zər bay can di li nin ta ri xi fo ne ti ‐
ka sı» (1973, 110 səh.) və «A zər bay can di li nin fo ne ti ka ‐
sı» (1983, 388 səh.) mo noq ra fi ya la rı onu dünya fo ne ‐
tist lə ri cər gə si nə qat mış dır. 

Ali min «A zər bay can di li nin fo ne ti ka sı» əsə ri nin Döv ‐
lət müka fa tı na la yiq görülmə si de yi lən lə rə da yaq olur.  

Qürur his si du yu ram ki, be lə bir şöhrət li alim lə el ‐
mi əmək daş lıq mə nə də qis mət olub. Fi lo lo gi ya el mlə ‐
ri na mi zə di Zi rəd din Xa sı ye vin çox ma raq lı «To vu zun
to po nim dünya sı» ki ta bı nı bir gə re dak tə et mi şik. Bun ‐
dan əla və rəh bər lik et di yi Dil çi lik İn sti tu tun da tə şəbb ü ‐
sü və rəh bər li yi ilə «Di a lek to lo gi ya» şöbə sin də (şöbə
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müdi ri pro fes sor Qə zən fər Ka zı mov idi) «İ raq‐ türkman
ləh cə si» ad lı fun da men tal mo noq ra fi ya nı iki ilə yaz dıq
və çap et dir dik (Ba kı, «Elm », 2004, 422 səh. ). Ki ta bın
üzə rin də əsir di. Hət ta iki də fə İraq dan Dr. Әb düllə tif
Bən də roğ lu nu də vət et dir di, əsə ri müza ki rə et dik. Әsə ‐
rin re dak tor lu ğu nu Ә. Bən də roğ lu ilə bir gə boy nu na
götürdü. Çox se vi nir di ki, əsər İraq‐ türkman ləh cə si ‐
nin bütün as pekt lə ri ni əha tə edən ilk nə zə ri əsər dir. 

Çox az adam bi lir ki, bu böyük alim, həm də bədii
yaradıcılıqla məş ğul ol muş dur. İkin ci kurs da oxu yar ‐
kən «İn qi lab və mə də niy yət» jur na lın da (1957, №12)
«İ kin ci görüş» ad lı he ka yə si çap olun muş du. La kin son ‐
ra lar ədə biy yatş ünas lıq la məş ğul olan görkəm li dil çi lər ‐
dən Yu sif Se yi dov, To fiq Ha cı yev, Ni za mi Cə fə rov
(A ğa mu sa müəl li min tə lə bə si), Qə zən fər Ka zı mov, Bu ‐
lud xan Xə li lov və baş qa la rı ki mi alim lə rin önündə ge ‐
dir di. Ali min «Şe ir və sə nət» (1980, 160 səh.) və ikicild lik
«Dil və ədə biy yat» (I cild 656 səh., II cild 436 səh. «Gənc ‐
lik» nəş riy ya tı, 2003) əsər lə ri fi lo loq la rın stolü stü ki ta bı ‐
na çev ril miş dir. Bu ki tab lar ədə biy yatş ünas lıq el mi mi ‐
zin if ti xa rı Ya şar Qa ra ye vin tə bi rin cə de sək – «qa lın və
qa lan» ki tab lar dır. 

Ümum mil li li de ri miz Hey dər Әli yev ya zı çı və şa ir ‐
lə ri di lin qu ru cu la rı ad lan dı rır dı.  

Ağa mu sa müəl lim bə dii əsər lə ri təh lil edər kən öndə ‐
ri mi zin bu qiy mət li fik ri ni rəh bər tu tur du. Möhtə şəm
iki cild li yi ni «Dil və ədə biy yat» ad lan dır ma sı da bu nun ‐
la bağ lı dır. 

Bu tək rar sız alim uzun il lər po e zi ya mı zın və nəs ri ‐
mi zin sə nət kar lıq prob lem lə ri ilə cid di məş ğul ol muş ‐
dur. Ali min 1981‐ci il dən Ya zı çı lar Bir li yi nin, elə cə də
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«Ul duz» və «A zər bay can» jur nal la rı nın re dak si ya he yə ‐
ti nin üzvü ol ma sı çox mət ləb lər dən xə bər ve rir. Ağa ‐
mu sa müəl lim ədə biy yatş ünas lıq sa hə sin də nüfuz lu söz
sa hi bi idi. Di li sə lis, fik ri ay dın idi. 

Ya zı la rı nı oxu duq ca oxu yur, doy mur san: 
«... Bütün bun lar in di ta ri xə çev ri lib, keç miş də qa lıb.

Gənc lik il lə ri nin ilıq nə fə si so yu ma ğa, ke çid dövrünün
tu fan la rı sən gi mə yə, müstə qil li yi mi zin uğur la rı bəh rə lə ‐
ri ni ver mə yə baş la yıb. Ömrümün sək ki zin ci, bəl kə də,
so nun cu onil li yi ya rı dan ötüb, qa çıl maz, mə nim üçün
məc hul bir za man hüdu du na ya xın la şır. .. 

Ömür ki ta bı nı və rəq lə yi rəm, olub ke çən lər bir da ha
gözlə rim önündə can la nır: ata mı, ana mı, qar daş la rı mı,
ba cı mı, unu dul maz əziz dost la rı mın ço xu nu ar tıq ölüm,
bir qis mi ni isə hə ya tın özü əlim dən alıb. Za man ver di ‐
yi ni ve rib, al dı ğı nı alıb. Әziz dos tum, Xalq şa i ri Nə ri ‐
man Hə sən za də nin mis ra la rı ya dı ma düşür: 

Şöhrə tin se vin ci, ya şın kə də ri, 
Tərs ki mi iki si bir vax ta düşür. 

Aka de mik Ağa mu sa Axun do vu fərq lən di rən cə hət ‐
lər, mə ziy yət lər qə də rin cə dir. O, ba ca rıq lı elm təş ki lat ‐
çı sı idi. El mi kadr la rın ye tiş mə sin də, dil çi lik el mi mi zin
in ki şa fın da mi sil siz xid mət lə ri olan, mək təb ya ra dan,
çox şa xə li zən gin ya ra dı cı lıq yo lu ke çən, id di a sız ya şa ‐
ma ğı ba ca ran, mə na lı və şə rəf li ömür sürən, zi ya lı lı ğı,
yüksək mə də niy yə ti, nə cib li yi ilə nümu nə olan, dil çi ‐
lik el mi mi zi bey nəl xalq alə mə çı xa ran, hər mə qam da
adı nı if ti xar la çək di yi miz bu böyük in san el mi və pe ‐
da qo ji fə a liy yə ti ilə əbə di lik qa za nan az say lı alim lə ri ‐
miz dən dir. 
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KӘRK ÜK FOLK LORŞ ÜNAS LIQ 
VӘ ӘDӘ BİY YATŞ ÜNAS LIQ 

EL Mİ NİN İF Tİ XA RI*

Әta Tər zi ba şı nın folk lor la bağ lı bütün təd qi qat la rı
əvəz siz dir. Ona görə ki, tükən məz in ci lər xə zi nə si olan
folk lor Azər bay can ədə biy yatş ünas lıq el mi nin if ti xa rı
prof. Dr. Ya şar Qa ra ye vin göstər di yi ki mi, əsa tir və xoy ‐
rat lar da, na ğıl və das tan lar da əbə di lə şir, can lı yad da şa
çev ri lir, heç kə sin so yu nu, əs li ni, za tı nı unut ma ğa qoy ‐
mur, onu par ça lan maq dan xi las edir, şüur da, düşüncə ‐
də, mə nə viy yat da xal qın bütövlüyünü tə min edir. 

Us ta dı ma həsr et di yim «Ә ta Tər zi ba şı nın folk lorş ü ‐
nas lıq fə a liy yə ti» (Bakı, «Təhsil», 2016, 264 səh.) mo ‐
noq ra fi yam da ali min folk lor sa hə sin də ki təd qi qat la rı ‐
na bu müstə vi dən bax mış və də yər lən dir mi şəm.

İraq‐ türkman folk lo ru nun top lan ma sı, nəş ri və qis ‐
mən də təd qi qi nə XX əs rin 50‐ci il lə rin dən baş lan mış ‐
dır. Xal qın əs rlər lə ya ra dıb nə sil dən‐ nəs lə töhfə et di yi
bu mə nə vi in ci lə ri top la ya raq bə şə riy yə tin ən böyük
kəş fi olan ki tab lar da ya şa dan lar dan da nı şar kən göz
önünə ilk ola raq Әta Tər zi ba şı, Mol la Sa bir, Şa kir Sa bir
Za bit, Mə həm məd Xur şid, İb ra him Da qu qi, İh san Vəs ‐
fi, Süphi Sa at çı, Ma hir Na qib, Әb düllə tif Bən də roğ lu,
Hə bib Hürmüzlü və baş qa la rı gə lir. Әta Tər zi ba şı xoy ‐
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rat lar və ma ni lə rin, xalq mah nı la rı və türkülə rin, xoy rat
üsul la rı nın, «Ar zu‐ Qəm bər» das ta nı nın, aşıq ha va la rı ‐
nın, elə cə də ata lar sözlə ri nin təd qi qi sa hə sin də böyük
uğur lar qa zan mış və əsər lə ri nə in ki tək cə İraq da, elə cə
də Türki yə, İran və Azər bay can da dönə‐d önə çap olun ‐
muş dur. Mol la Sa bir xoy rat la rı, pro fes sor Süphi Sa at çı
uşaq folk lo ru nu, pro fes sor Ma hir Na qib xalq mu si qi si ‐
ni, İh san Vəs fi de yim lər və qa nad lı sözlə ri, pro fes sor İb ‐
ra him Da qu qi və Mə həm məd Xur şid Kərk ük folk lo ru ‐
nun ay rı ‐ay rı janr la rı nı, Şa kir Sa bir Za bit mə ra sim folk ‐
lo ru nu toplamış, qis mən təd qiq və nəşr et miş lər. Dr. Әli
Bən dər və Dr. Mus ta fa Zi ya xoy rat lar la ba ya tı la rı mı zın
müqa yi sə li təd qi qi nə böyük bir əsər həsr et miş lər. On ‐
la rın min cür əzab ‐ə ziy yə tə qat la şa raq top la yıb öz he ‐
sab la rı na çap et dir dik lə ri ki tab la rı və rəq lə dik cə böyük
rus ədə biy yatş ünas ali mi V.Q.Be lins ki nin sözlə ri ya da
düşür: «Böyük zəh mət və fə da kar lıq la xalq ədə biy ya tı ‐
nın qiy mət li gövhər lə ri ni top la yan və on la rı unu du lub
tə ləf ol maq dan qo ru yan tə vazö kar və qə rəz siz adam la ‐
rın zəh mə ti hər cür təq dir və tə şəkk ürə la yiq dir».*

Be lins ki nin bu sözlə ri ni oxu duq ca göz önünə ilk gə ‐
 lən Әta Tər zi ba şı olur. Onun xid mət lə ri ni həm yer li si
Әli Ma a rufо ğlu la yi qin cə qiy mət lən dir miş dir: «XX əs ‐
rin bi rin ci ya rı sın da ölümə məh kum olan ədə biy ya tı ‐
mız XX əs rin ikin ci ya rı sın da Әta Tər zi ba şı nın sa yə sin ‐
də ye ni dən dir çəl di».**

Әta Tər zi ba şı İraq‐ türkman folk lo ru nun ən müqtə ‐
dir təd qi qat çı sı dır. O, öz fə a liy yə ti ilə bir nümu nə mək ‐
tə bi nə çev ril miş, hə qi qə tən də, mək təb ya rat mış dır. 
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Gənc lə rin elm yo lun da is ti qa mət lən mə sin də və ye ‐
tiş mə sin də Әta bə yin xid mət lə ri əvəz siz dir. 

Bir cə mi sal la ki fa yət lə nə cə yəm. Ne çə‐ ne çə ki tab
müəl li fi Әr şad Hürmüzlü Әta Tər zi ba şı nın 80 il lik yu ‐
bi le yi müna si bə ti ilə yaz dı ğı mə qa lə sin də təq ri bən 50‐
55 il bun dan əv vəl baş ver miş, ib rət götürülə cək bir
ha di sə dən söz açır. Ya zır ki, bir ki ta bı mın əl yaz ma sı nı
ərəb cə si mükəm məl olan us ta da təq dim et dim və xa ‐
hiş et dim ki, həm ərəb cə si nə bax sın, həm də, ümu miy ‐
yət lə, irad la rı nı bil dir sin. Әta Tər zi ba şı ya zı lı şə kil də
bir çox irad lar göstər di. On la rın ara sın da mə xəz lə rə
müna si bət mə sə lə si də var dı. Әta bəy yaz mış dı: «Ça ‐
lış ma nın cid di ol ma sı nı is tə yir sən sə, qay naq la rı ço xalt ‐
maq üçün hər önünə gə lə ni qay naq ki mi göstər mək ‐
dən çə kin mə li sən. El mi də yə ri ol ma yan ki ta bı qay naq
göstər mə yin ki ta bı nın san ba lı na xə ləl gə ti rə bi lər» .* 

Bu böyük ali min yaz dı ğı möhtə şəm əsər lər sa yə sin ‐
də İraq‐ türkman el lə rin də ne çə‐ ne çə folk lorş ünas ye ‐
tiş miş dir. Pro fes sor Ma hir Na qib tə sadü fi de mə miş dir:
«Ә ta Tər zi ba şı mə də niy yə ti mi zin ger çək dən bir ümdə ‐
si və tə məl da şı dır» .** 

Təd qi qat çı nın ədə biy yatş ünas lıq və folk lorş ünas lıq
sa hə sin də gördüyü möhtə şəm iş lə ri, Әr şad Hürmüzlü
də la yi qin cə qiy mət lən dir miş dir:  

«Әta Tər zi ba şı nın «Kərk ük xoy rat la rı və ma ni lə ri»,
«Kərk ük şa ir lə ri», «Kərk ük ha va la rı» və ne çə‐ ne çə baş qa
əsə ri ye ni bir cı ğır aç mış və bu gün bir çox ya za rı mı za
folk lor və mil li də yər lə rə (mə də niy yə tə) uğ raş ma yo lu nu
göstər miş və bu na yönəlt miş dir. Әta Tər zi ba şı nın li der
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ol maq sə la hiy yə ti (öndər li yi) və rəh bər li yi, ta ri xi bir mis ‐
si ya nı çox ba ca rıq la ye ri nə ye tir di yi nin göstə ri ci si dir» .* 

Әta bəy lə ilk ta nış lı ğım 1964‐cü il sent yabr ayı nın
26‐da Bağ dad da İraq‐ türkman na di sin də (mə də niy yət
mər kə zi) olub. Hər il ali mək təb lə rə da xil olan türkman
gənc lə ri nin şə ni nə bu mə də niy yət oca ğın da şən lik
düzəl dir, ölkə nin hər ya nın dan zi ya lı lar o şən li yə gə ‐
lər di lər. Kərk ükdən Әta Tər zi ba şı da gəl miş di. Qırx
ya şı ol ma sı na bax ma ya raq, ne çə‐ ne çə ki ta bı, el mi mə ‐
qa lə lə ri çıx mış dı. Ha mı ona böyük eh ti ram göstə rir di.
Dos tum Rza Də mir çi bi zi ta nış et di. Bi lən də ki, Kərk ük
di a lek ti ilə məş ğul olu ram, de di ki, ləh cə ni folk lor ol ‐
ma dan təd qiq et mək mümkün de yil. Son ra lar da həm
Kərk ükdə onu zi ya rət edər kən, həm te le fon bağ lan tı la ‐
rın da, həm də mək tub la şar kən hə mi şə də yər li məs lə ‐
hət lə ri ilə mə ni is ti qa mət lən di rir di. Us ta dın əsər lə ri ‐
nin folk lorş ünas ki mi ye tiş mə yim də ro lu az ol ma yıb.
Xo ca mın əsər lə rin dən bol‐ bol bəh rə lən mi şəm. Bu əsə ri
Әta bə yə həsr et mə yim ona min nət dar lıq əla mə ti dir.  

Әta Tər zi ba şı həm görkəm li folk lorş ünas, həm də
ədə biy yatş ünas dır. Onun ədə biy yatş ünas lıq sa hə sin də
gördüyü gə rək li iş lə ri, çap et dir di yi ki tab la ra is ti na ‐
dən təq ri bən be lə qrup laş dır maq olar:  

«Ә ta Tər zi ba şı və klas sik İraq‐ türkman ədə biy ya tı»,
«Ә ta Tər zi ba şı və çağ daş İraq‐ türkman ədə biy ya tı»,
«Füzu li ya ra dı cı lı ğı Әta Tər zi ba şı nın təd qi qat la rın da»,
«Ә ta Tər zi ba şı nın «İ raq‐ türkman mət bu at ta ri xi» əsə ‐
rin də ədə biy yat mə sə lə lə ri», «Ә ta Tər zi ba şı və Azər ‐
bay can ‐İ raq‐ türkman ədə bi ‐el mi əla qə lə ri» və s.  
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İraq‐ türkman ta ri xin də iz qo yan Әta Tər zi ba şı nın
gördüyü iş lə rin, xal qı na göstər di yi xid mət lə rin miq ya ‐
sı ba rə də tam tə səvv ür ya ran sın de yə əsər lə ri nin bir
qis mi nin si ya hı sı nı bu ra da ver mə yi müna sib bil dik:  

1. Şər qi və türkülər. Bağ dad, 1953.  
2. Kərk ük xoy rat və ma ni lə ri. III cild də, 1‐ci cild,

Bağ dad, 1955; 2‐ci cild, Kərk ük, 1956; 3‐cü cild,
Kərk ük, 1957; Ba kı, 1968.  

3. Kərk ük xoy rat və ma ni lə ri (düzə liş və əla və lər lə).
Bağ dad, 1970, 344 səh.; İs tan bul, 1975, 592 səh.;
Ba kı, 1984, 352 səh.; Әr bil, 1999, 232 səh. 

4. Kərk ük ha va la rı. Bağ dad, 1961; Ba kı, 1973; İs tan ‐
bul, 1980. 

5. Kərk ük əs ki lər sözü. Bağ dad, 1962; Ba kı, 1978.  
6. Kərk ük şa ir lə ri. II cild də. 1‐ci cild, Bağ dad, 1963;

2‐ci cild, Kərk ük, 1968. 
7. «Ar zu‐ Qəm bər» das ta nı. Bağ dad, 1964; Teh ran,

1967; Ba kı, 1971, 1987, 1990, 1999, 2009; İs tan bul,
1971; Әr bil, 1999. 

8. Әr bil şa ir lə ri. III cild də. Kərk ük, 2004, 2005, 2007;
İs tan bul, 2007. 

9. Kərk ük mət bu at ta ri xi (1879‐1985). Kərk ük, 2001. 
10. Kərk ük şa ir lə ri. Dörd möhtə şəm ki tab da.  
I ki tab. 1 və 2‐ci cild lər, İs tan bul, Ötüken nəşr, 2013. 
II ki tab. 3, 4 və 5‐ci cild lər, İs tan bul, 2013.  
III ki tab. 6, 7, 8 və 9‐cu cild lər. İs tan bul, 2013. 
IV ki tab. 10, 11, 12 və 13‐cü cild lər. İs tan bul, 2013.  
Bun dan baş qa, onun 268 el mi mə qa lə si çıx mış dır. 
Bu si ya hı Әta Tər zi ba şı haq da Әli Ma a ru foğ lu nun

de dik lə ri nə tam haqq qa zan dı rır. Ali min əsər lə ri nin si ‐
ya hı sın dan o da mə lum olur ki, təd qi qat çı İraq, Türki yə
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və Azər bay can da ey ni də rə cə də ta nı nır. Әta Tər zi ba şı
yu xa rı da göstə ri lən ki tab la rı na qə dər Azər bay can da Xalq
şa i ri Rə sul Rza nın onun «Kərk ük xoy rat la rı və ma ni lə ri»
əsə ri nə is ti na dən yaz dı ğı «U zaq el lə rin ya xın töhfə lə ri»
mə qa lə si ilə ta nın dı. Mə qa ləni «A zər bay can» jur na lın da
(1960, №9) və Rə sul Rza ilə bir gə ha zır la dı ğı mız «Kər ‐
k ük ba ya tı la rı» («A zər nəşr », 1968) ki ta bı na yaz dı ğı önsöz
və mə nim ki ta ba yaz dı ğım son sözümdən ta nı dı lar. Әta
bə yin 1964‐cü il də Bağ dad da çap et dir di yi «Ar zu‐ Qəm ‐
bər» das ta nı nı 1971‐ci il də Ba kı da «Bir ömürdən sə hi fə ‐
lər» ad lı önsözlə çap et di rən də Azər bay can El mlər Aka ‐
de mi ya sı nın vit se‐p re zi den ti aka de mik Məm məd Arif
mə ni ça ğı rıb de di ki, Әta Tər zi ba şı haq qın da çox ya zın,
onun ki tab la rı nı çap et di rin. Özünə də xə bər ve rin ki,
onu aka de mi ya mı za fəx ri üzv seç mək niy yə tin də yik.
Mən Rə sul Rza nın re dak tor lu ğu ilə onun «Kərk ük ha va ‐
la rı» kita bın dan seç mə lə ri «Kərk ük mah nı la rı» və «A ta ‐
lar sözlə ri» ki tab la rı nı önsözlə çap et dir dim.  

Rə sul Rza, Bəx ti yar Va hab za də, Məm mədh üseyn
Təh ma sib, Ayaz Və fa lı və baş qa la rı Әta bəy haq qın da
mə qa lə lər yaz dı lar. La kin Әta Tər zi ba şı İraq da və ziy yə ‐
tin qey ri‐ sa bit li yi ni, böyük təhl ükə ilə üzlə şə cə yi ni nə ‐
zə rə ala raq tək lif dən im ti na et di. Bəl kə də, eh ti yat lı tər ‐
pən mə sə idi, Səd dam Hüseyn onu da bir bə ha nə ilə
məhv edər di. Bu nu pro fes sor Süphi Sa at çı tam çıl paq lı ‐
ğı ilə açıb göstər miş dir: «Top lu mu na Әta Tər zi ba şı ki mi
xid mət edən in san la rı mən sub ol du ğu top lum lar əl
üstündə tu tar lar. On lar üçün yu bi ley lər düzən lə yə rək
müka fat lan dı rar lar, təl tif edər lər. İraq da uzun il lər sürən
dik ta tor re ji mi üzündən, hə ya tı na bir zə rər dəy mə sin
de yə, türkman top lu mu nun bu önəm li kültür ada mı na
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gə rə kən qə dirş ünas lıq göstə ril mə miş dir. Tər zi ba şı ya hər
han sı bir xid mət də bu lun maq təhl ükə li görülmüşdür».*

Göründüyü ki mi, Әta Tər zi ba şı nın Azər bay can El m ‐
lər Aka de mi ya sı nın fəx ri üzvü ol maq dan im ti na et mə ‐
si sə bəb siz de yil miş.  

Qürur his si ilə de mək is tə yi rəm ki, Ba kı da (2016‐cı il)
və Kərk ükdə (2017‐ci il) prof. Dr. Mə hər rəm Qa sım lı və
Dr. Mus ta fa Zi ya nın önsözü ilə çap olu nan, 6 fəs il dən
iba rət «Ә ta Tər zi ba şı nın folk lorş ünas lıq fə a liy yə ti» mo ‐
noq ra fi ya mız da ali min «Hə ya tı və ilk ya ra dı cı lıq il lə rin ‐
dən, xoy rat və ma ni lə rə, xalq ha va la rı və türkülə rə,
aşıq lar, aşıq ha va la rı və das tan la ra, xüsu sən də «Ar zu‐
 Qəm bər» das ta nı na, ata lar sözlə ri və mə səl lə ri nə da ir
təd qi qat la rın dan söz aç mış, müqtə dir araş dı rı cı nın
«A zər bay can ‐İ raq‐ türkman ədə bi ‐el mi əla qə lə ri» mövzu ‐
sun da təd qi qat la rı nı gündə mə gə tir mi şik. 

Türk dünya sı nın görkəm li si ma la rın dan bi ri Әta Tər ‐
zi ba şı nın anım gününə top la şan elm adam la rı, və tən ‐
pərvər in san lar təd qi qat çı nın ya ra dı cı lı ğı nı ha mı nız də ‐
rin dən bi lir si niz. 

Türk dünya sın da yax şı ta nı nan prof. Dr. Ah met Bi ‐
can Er ci la su nun və prof. Dr. Ma hir Na qibin mə ru zə lə ri
də bir da ha bu nu təs diq edir. Odur ki, vax tı nı zı çox al ‐
dı ğı ma görə siz dən üzr is tə yə rək önəm li bir mə sə lə ‐
dən söz aça raq mə ru zə mi ye kun laş dı rı ram. 

Min nət dar lıq his si ilə ya da sal maq is tə yi rəm ki,
1962‐ci il də İra qa ilk sə fə rim ərə fə sin də Xalq şa ir lə ri Rə ‐
sul Rza, Bəx ti yar Va hab za də və Qa sım Qa sım za də nin
İraq‐ türkman folk lo ru və ədə biy ya tı ilə bağ lı ma raq lı ya ‐
 zı la rı nı oxu muş, mər hum aka de mik M.Şi rə li ye vin Kər ‐
k ük ləh cə si ba rə də də yər li məs lə hət lə ri ni din lə miş dim.
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O vaxt dan mən də Kərk ük ləh cə si və folk lo ru na ma raq
oyan mış dı. Son ra lar bu ma raq məc ra sı nı də yi şə rək mə ‐
həb bə tə çev ril di. Bu mə həb bə tin ar xa sın da İraq da ke çir ‐
di yim al tı ilin acı lı‐ şi rin li an la rı, ar tıq əbə diy yə tə qo vu ‐
şan, elə cə də ya şa yıb‐ ya ra dan təd qi qat çı lar du rur.  

Әta Tər zi ba şı, Şa kir Sa bir Za bit, Mə həm məd Xur şid,
İb ra him Da qu qi, Әb düllə tif Bən də roğ lu, İh san Vəs fi Al ‐
la hın rəh mə ti nə qo vu şub lar. Süphi Sa at çı, Ma hir Na qib,
Әr şad Hürmüzlü, Mus ta fa Zi ya, Şəm səd din Küzə çi, Hə ‐
bib Hürmüzlü və baş qa la rı in di İra qın hüdud la rı xa ri ‐
cin də də ta nı nır və İraq‐ türkman folk lo ru nu, ədə biy ya ‐
tı nı və mə də niy yə ti ni la yi qin cə təm sil edir lər. 

On la rın ha mı sı nı eh ti ram la anır və bə zən öz‐özümə
fi kir lə şi rəm: «Mə ni İraq‐ türkman folk lo ru na, onu ya ra ‐
dıb‐ ya şa dan la ra be lə də rin dən bağ la yan nə dir?» Göz
önünə ilk ola raq Azər bay can da İraq‐ türkman folk lo ru ‐
na xal qın də rin mə həb bə ti və doğ ma lıq his si gə lir. Özüm
üçün bir da ha «kəşf» edi rəm ki, doğ ma sı nı sev mə mək
mümkün ol ma dı ğı ki mi, onu unut maq, ona yad müna ‐
si bət bəs lə mək də mümkün de yil dir. Baş qa bir tə rəf dən
də düşünürəm: par ça lan ma ğa mə ruz qal mış xal qın el ‐
lik cə ya rat dı ğı sər vət üçün bağ lı qa pı lar, ke çil məz yol lar
yox dur. Әta Tər zi ba şı ki mi bu əvəz siz işə ömür həsr
edən də yər li in san la rın sa yə sin də nə kə si lən yol lar, nə
il lər mə nə vi ay rı lı ğa gə ti rib çı xa ra bil  miş, qis mə ti mi zə
düşən cis ma ni ay rı lıq ol muş dur. Bu, gün ki mi ay dın hə ‐
qi qət böyük şəx siy yət və görkəm li alim Әta Tər zi ba şı ya
həsr et di yim əsə rin hər sə hi fə sin də özünü aş kar hiss et ‐
di rir və əs rlər ar xa sın dan ha ray çə kən bu mə nə vi bir li ‐
yin əbə diy yət nəğ mə si ni oxu yur. 
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ӘL Lİ İL ӘDӘ BİY YA TI MI ZA  
TӘ MӘN NA SIZ XİD MӘT* 

Bil mi rəm in di tə mən na sız sözünü han sı mə qam da
iş lət mək olar. Zə ma nə nin keş mə keş lə ri onu bi zə çox
gördü. «Tə mən na sız iş», «tə mən na sız adam» ifa də lə ri ‐
ni iş lət mək dən çə ki ni rik. La kin çə kin mə dən de yi rəm,
o, əl li il ədə biy ya tı mı za tə mən na sız xid mət et di. Özü
də «Ә də biy yat qə ze ti» ki mi ədə bi ic ti ma iy yə tin da im
diq qət mər kə zin də olan, hət ta Ulu öndə ri miz Hey dər
Әli ye vin müntə zəm oxu du ğu bir qə zet də. 

O, Ba kı Dövlət Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fakü ltə si ni
bi ti rib «Ә də biy yat qə ze ti» nə tex ni ki iş çi ki mi gəl miş di
(la yiq ol du ğun və zi fə yə işə düzəl mək hə mi şə çə tin
olub). La kin baş re dak tor Qa sım Qa sım za də onun qa ‐
bi liy yə ti ni görüb, tez lik lə onu ədə bi iş çi və zi fə si nə irə ‐
li çək miş di. Son ra şöbə müdi ri, mə sul ka tib, baş re dak ‐
tor müa vi ni, baş re dak tor və zi fə lə ri nə yüksəl miş di. Sa ‐
da la dıq la rım, acı lı‐ şi rin li 50 il lik za man kə si yin də ba şa
gəl miş di. Әl li il bir müəs si sə də, özü də söz adam la rı ‐
nın ni şan ga hı olan «Ә də biy yat qə ze ti»n də iş lə mək qəh ‐
rə man lıq de yil, bəs nə dir? Bu nun üçün böyük ira də,
vic dan la iş lə mək, ob yek tiv ol maq tə ləb olu nur. Odur
ki, Ayaz Və fa lı ədə bi ic ti ma iy yət ara sın da hörmət və
eh ti ram la anı lır. Bu nun la be lə, de mək ol maz ki, ha mı
onun xa ti ri ni ey ni də rə cə də is tə yir. İl ham dan, is te dad ‐
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dan ka sad ədə biy yat çı la rın qa ba ğı na «Ә də biy yat qə ze ‐
ti»n də si pər çək miş di. Elə lə ri nin hücum la rı na si nə gər ‐
mək onun ki mi vic dan lı, ob yek tiv, ən baş lı ca sı isə ədə ‐
biy ya tı mı za tə mən na sız xid mət edən adam la ra nə sib
olur. O, hə mi şə  səs siz‐ küysüz və zi fə bor cu nu ye ri nə
ye ti rən şa ir ‐a lim və na sir dir. Vax tın qəd ri ni bi lən qə ‐
ləm sa hi bi dir. İki nə fə rin – ədə biy yatş ünas lıq el mi mi ‐
zin if ti xa rı Ya şar Qa ra yev və Ayaz Və fa lı nın və zi fə
bor cu nu ye ri nə ye tir dik lə ri ma sa nın üstündə iri hərf ‐
lər lə «İ tən qı zı lı tap maq olar, itən vax tı yox» ya zıl mış
stolü stü lövhə cik görər dik. Vax tın qəd ri ni bil mək on ‐
lar üçün hə yat kre do su na çev ril miş di.  

Düşünən də dərk edir sən ki, ya ra dı cı adam üçün
əvəz siz sər vət olan vax tı itir mək özünə qəsd et mək ki ‐
mi bir şey dir. 

Ayaz müəl lim «Ә də biy yat qə ze ti»n də eniş li‐ yo xuş ‐
lu yol keç miş hörmət qa zan mış, qə zet də bir vaxt lar çi ‐
yin‐ çi yi nə iş lə di yi, görkəm li ali mi miz Ni za mi Cə fə ro ‐
vun göstər di yi ki mi qə zet də böyük bir re dak tə mək tə ‐
bi ya rat mış dı. 

Bə zən mə nə de yir lər: «A yaz Və fa lı nın xa siy yə ti ağır,
özü də ada ma yo vuş maz dır. Onun la ne cə dost luq edir ‐
sən?» Su a la su al la ca vab ve ri rəm: Xa siy yə ti ağır olan,
ada ma yo vuş maz bi ri si əl li il bir müəs si sə də ne cə iş lə ‐
yə bi lər? Sa də cə ola raq o, ədə bi mə sə lə lər də ba rış maz
mövqe də du rur. Be lə adam lar dan tə bii ki, in ci yən lər
olur, la kin za man hər şe yi yer bə yer edən dən son ra,
onun haq lı ol du ğu nu eti raf edir lər. Ayaz Və fa lı əda sı
ye rə‐g öyə sığ ma yan qə ləm sa hib lə ri ilə çox qar şı la şıb.
Bi li yi‐ sa va dı ilə on la rın ye ri ni göstə rib. Po e zi ya nı də ‐
rin dən bi lən şa ir dir, tən qid çi dir. Әl li il dən ar tıq bir
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dövrdə ədə biy ya tı mı za vic dan la xid mət edən, onun
ke şi yin də sa yıq da ya nan ədə biy yatş ünas alim dir. Qə ‐
zet işi ni bütün in cə lik lə ri nə qə dər bi lən pe şə kar mət ‐
bu at iş çi si dir. Әn əsa sı isə odur ki, nəf si tox, tə mən na ‐
sız adam dır. 

Uzun il lər Ayaz Və fa lı ilə bir yer də iş lə yən Xalq şa i ri
Qa bil onun kim li yi ni tam də qiq li yi ilə açıb göstə rib:
«A yaz Və fa lı qə lə mi lə külüng ça lır». Hə qi qə tən də, Ayaz
Və fa lı nın ye ga nə da ya ğı qə lə mi olub. Tərc ümə lər edib,
mə qa lə lər ya zıb, mo noq ra fi ya lar, şe ir ki tab la rı bu ra xıb.
«A zər nəşr », «Gənc lik» və «Ya zı çı» nəş riy yat la rı nın xa ‐
hi şi ilə pla na düşə cək ki tab la ra rəy lər ya zıb. Mə va ci bin ‐
dən əla və ye ga nə gə lir mən bə yi, Qa bi lin doğ ru ola raq
göstər di yi ki mi, qə lə mi ilə külüng çal maq olub. 

Ayaz Və fa lı nı ta nı yan lar bi lir ki, o, dost luq da və fa ‐
lı dır. Yax şı ya dım da dır, Әb düllə tif Bən də roğ lu ilə Nə ‐
si mi nin İraq Di van nüsxə si üzə rin də an la şıl maz lıq baş
ve rən də, Ayaz Və fa lı ya pul tək lif elə miş di lər, hə də‐
 qor xu gəl miş di lər ki, mə nim haq lı ol du ğu mu sübut
edən mə qa lə yaz ma sın. La kin o, heç nə dən çə kin mə ‐
dən dost lu ğa sə da qə ti ni göstər di. Xalq şa i ri Nə ri man
Hə sən za də on da «Ә də biy yat qə ze ti» nin re dak to ru idi.
De yi lən lə ri təs diq edə bi lər. Ayaz Və fa lı sözünə düz,
əqi də si nə sa diq adam dır. Bu nu onun «Hip pok rat an ‐
dı» şe i rin dən də görmək olur: 

Söz də 
bi zim məs lə ki miz, – 
Kəl mə‐kəl mə ölçək, bi çək; 
Әlə qə ləm alan da biz, – 
Hip pok rat an dı içək! ..
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Ayaz Və fa lı nın po e zi ya sı xalq ya ra dı cı lı ğın dan qay ‐
naq la nıb, folk lor dan, adət ‐ə nə nə lə ri miz dən qi da la nıb.
Odur ki, ma raq la oxu nur. Xalq ya ra dı cı lı ğı onun po e ‐
tik dünya sı nın ana xət ti ni təş kil edir. Bu nu şa i rin «İl lər
və nə sil lər» ki ta bın dan («A zər nəşr », 1964) baş la mış,
«Ürək və od», «Tu ra cın mah nı sı», «Bəl kə, on da öyrən ‐
miş dik», «Özü oda ya na‐ ya na» şe ir lər ki tab la rın dan,
po e ma la rın dan, xüsu sən də «Sağ gözüm sə nə qur ban»
po e ma sın dan və hət ta tərc ümə lə rin dən də görmək
olur. Şa i rin əsər lə ri və tərc ümə lə ri «Ya rım əs rlik yol»
ki ta bın da (Ba kı, «NMB» nəşr, 2010, 554 səh. ) çap olunub.
XX əs rin 70‐ci il lə rin də, din lə heç bir əla qə si ol ma yan
Nov ruz bay ra mı nın ya saq edil di yi vaxt lar da o çə kin ‐
mə dən Nov ruz bay ra mı na şe ir həsr et miş di. Ma raq lı ‐
dır ki, Ayaz Və fa lı şe i ri ki ta bı na da xil edib və ki ta ba
hə min şe ir dən götürdüyü mis ra ilə «Bəl kə, on da öyrən ‐
miş dik» adı nı ve rib («Ya zı çı», 1979). Şe ir «Yaz gə lən də
ax şam üstü – Hə yət də od qa lar dıq; Bu ru lar dı qa ra
tüstü – Kən də hay‐ küy sa lar dıq» mis ra la rı ilə baş la yır,
son ra «Qa da‐ ba la, azar‐ be zar, – Qa tılar dı alo va» de yir
və gözlə nil mə dən əsl mət lə bə ke çir: 

De mə yin ki, əy lən miş dik, 
Duy ma mış dıq heç nə yi, – 
Bəl kə, on da öyrən miş dik 
Od için dən keç mə yi... 

Ayaz Və fa lı nın folk lo ra bağ lı lı ğı, bütün ya ra dı cı lı ğı
bo yu on dan bəh rə lən mə si tə sadü fi de yil dir. O, folk ‐
lorş ünas lıq el mi mi zə ye ni lik gə ti rən təd qi qat çı lar dan ‐
dır. Görkəm li folk lorş ünas alim Mə həm mədh üseyn
Təh ma si bin rəh bər li yi ilə «Füzu li və folk lor» na mi zəd ‐
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lik dis ser ta si ya sı nı ya zan Ayaz Və fa lı ya qə dər yal nız
Cə lal Ab dul la yev «Sə məd Vur ğun və folk lor» ad lı na ‐
mi zəd lik dis ser ta si ya sı yaz mış dı. Ayaz Və fa lı dan son ‐
ra ya zı çı və şa ir lə ri mi zin ya ra dı cı lı ğın da folk lor mo tiv ‐
lə ri nə da ir çox say lı dis ser ta si ya lar ya zıl dı. Ayaz Və fa ‐
lı nın dis ser ta si ya işi ona Azər bay can da və İraq da şan‐
 şöhrət gə tir di. Aka de mik Mir zə İb ra hi mov təd qi qat çı ‐
nın dis ser ta si ya sı nı əha tə edən «Füzu li öyrə dir» mo ‐
noq ra fi ya sı nı oxu ya raq ona «Düzlük və ya ra dı cı lıq»
ad lı mə qa lə həsr et di. Görkəm li kərk üklü folk lorş ünas
alim Әta Tər zi ba şı Bağ dad da çı xan «Qar daş lıq» dər gi ‐
sin də və Ab bas Za ma no va ünvan la dı ğı mək tub da Ayaz
Və fa lı nın «Az yaş lı, ağır baş lı» – yə ni ağıl lı, zə ka lı ol ‐
du ğu nu xüsu si vur ğu la mış dı. Kərk üklü ya zı çı, təd qi ‐
qat çı və tərc ümə çi Cə lal Po lad  (o, «Ki ta bi‐ Də dəd Qor ‐
qud »u ərəb di li nə tərc ümə edə rək İraq da nəşr et dir ‐
miş dir. Bağ dad, 2007, 264 səh.) ali min «Füzu li öyrə ‐
dir» və «Füzu li xəl qi li yi» əsər lə ri ni oxu ya raq Kərk ük ‐
də çı xan «Yurd» dər gi sin də «A yaz Və fa lı dan Füzu li yə
və fa» ad lı çox ma raq lı və böyük həcm li mə qa lə çap et ‐
dir miş dir. Cə lal Po la dın gəl di yi nə ti cə bu dur: «A yaz
Və fa lı bu ki tab lar üzə rin də iş lə yər kən Füzu li yə bo yun
bor cu nu ödə mək üçün hər qa pı nı çal mış, bağ lı və
örtülü du ran hər düyünü aç mış dır». 

Ayaz Və fa lı nın folk lo ra bağ lı lı ğı, xal qın söz sər və ‐
tin dən bəh rə lən mə si «Sə nət kar və xalq» mə qa lə lər top ‐
lu sun da özünü ba riz şə kil də göstə rir. Onun folk lo ra
vur ğun lu ğu ona gə ti rib çı xar mış dır ki, dünya xalq la rı ‐
nın ata lar sözlə ri ni di li mi zə tərc ümə edə rək «A ta lar
sözü – ağ lın gözü» adı al tın da çap et dir miş dir («A zər ‐
nəşr », 1976). O, «A ta lar sözü – ağ lın gözü» ki ta bı üzə ‐
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rin də ye ni dən iş lə miş, çox lu əla və lər et miş, hər bir ata ‐
lar sözünü la tın, ki ril və ərəb əlif ba sın da ver miş, ki ta bı
«Elm» nəş riy ya tı nın di rek to ru Şi rin dil Alı şan lı nın kömə ‐
yi ilə çap et dir miş dir (Ba kı, «Elm », 2012, 1216 səh. ). 

Ayaz Və fa lı tərc ümə sa hə sin də də diq qə tə la yiq iş lər
görmüşdür. Әli şir Nə va i dən «Ley li və Məc nun» po e ‐
ma sı nı tərc ümə et miş dir. O, ey ni za man da Ta ras Şev ‐
çen ko nun «Kor qa dın» po e ma sı nı, Alek sandr Ça kov‐
s ki  nin «Qə lə bə» ro ma nı nı (I ki tab), Les ya Uk ra in ka,
Kons tan tin Si mo nov, Hə mid Әlim can, Er kin Va hi dov
və baş qa la rı nın ne çə‐ ne çə po e tik nümu nə lə ri ni di li mi zə
çe vir miş dir. Tərc ümə lər o qə dər pe şə kar lıq la, mə ha rət ‐
lə edil miş dir ki, san ki şa i rin öz şe ir lə ri dir. Bi zə qa lır sa,
bu, ədə bi əla qə lə rə ən yax şı xid mət dir. Әdə bi əla qə lər
yo lun da Ayaz Və fa lı nın xid mət lə rin dən bi ri də İraq
türkman la rı ilə bağ lı dır. İraq türkman la rı ilə ədə bi ‐el mi‐
 mə də ni əla qə lə rin ge niş lən mə si və möhkəm lən mə sin də
onun da əmə yi az ol ma mış dır. Onun «Həs rət nəğ mə si»,
«Ә ta bə yin hüzu run da», «Nə si mi nin İraq Di va nı nı oxu ‐
yar kən», «Qə ləm və qan qar daş lı ğı» və baş qa mə qa lə lə ri
kərk üklülər tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı lan mış dır. 

«Ә də biy yat qə ze ti» nin 50 il lik yu bi le yi ke çi ri lən də
Ayaz Və fa lı bu mötə bər qə zet də ar tıq 25 il idi iş lə yir di.
Bu müna si bət lə yaz mış dı: 

İl lər ne cə gəl di, ne cə so vuş du, – 
Az qa lıb ki, ola iyir mi beş il. 
Bə li, ya rım əs rin ya rı sı dır bu, 
Bir igid ömrüdür – za ra fat de yil! 

Ya rım əs rin ya rı sı za ra fat‐ za ra fat ya rım əs rə çev ril ‐
di. Ayaz Və fa lı ya rım əsr «Ә də biy yat qə ze ti»n də sə mə ‐
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rə li fə a liy yət göstər di. İn di Ni za mi adı na Әdə biy yat
İn sti tu tun da «Mət bu at ta ri xi» şöbə sin də iş lə yir. Bu qo ‐
ca man fi kir ada mı nı bu yaş da iş lə tə min et di yi nə görə
onu ya xın dan ta nı yan lar, dost müna si bə tin də olan lar
İn sti tu tun di rek to ru aka de mik İsa Hə bib bəy li yə min ‐
nət dar lı ğı nı bil di rir. 

Bu gün Ayaz Və fa lı nın 80 ya şı ta mam olur. Bil mi ‐
rəm 80 il ömür üçün çox dur, ya az? Bir onu bi li rəm ki,
il lə ri il lə rə ca la yıb uzun il lər bo yu ne cə gəl di ya şa maq
böyük hünər de yil, hə ya tı hə yat ki mi lə ya qət lə, id di a ‐
sız ya şa maq, ya ra da nın bəxş et di yi is te dad dan bəh rə ‐
lə nə rək ya rat maq, iz qo yub get mək hünər dir. Ayaz
Və fa lı ikin ci lər sı ra sın da dır. 

Bu fə rəh li günündə qə ləm dos tu ma möhkəm can ‐
sağ lı ğı, gümrah lıq, ya ra dı cı lı ğın da ye ni‐ ye ni uğur lar
di lə yi rəm. 
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O, İD Dİ A SIZ VӘ TӘ MӘN NA SIZ 
YA ŞA MA ĞI BA CA RIR DI* 

Vax tın aman sız ca sı na ke çib get di yi qı sa za man kə ‐
si yin də ne çə‐ ne çə də yər li in san lar, o cümlə dən də, mə ‐
nə əziz olan, dost luq et di yim aka de mik lər – Bə kir Nə ‐
bi yev, To fiq Ha cı yev, Xalq şa i ri Zə lim xan Ya qub, se ‐
vim li tə lə bəm, pro fes sor Zey dul la Ağa yev, kərk üklü
alim Әta Tər zi ba şı və qo ca man ədə biy yatş ünas İmam ‐
ver di Әbi lo vu itir dik. Xalq qar şı sın da da nıl maz xid ‐
mət lə ri olan bu şəx siy yət lər haq qın da vi da sözü yaz ‐
maq mə nim pa yı ma düşüb. Bu nun ne cə ağ rı lı ‐a cı lı ol ‐
du ğu nu dost iti rən lər yax şı bi lir lər. 

On lar adi adam lar de yil, bi zə ba şu ca lı ğı gə ti rən, qürur
və if ti xar mən bə yi miz olan şəx siy yət lər dir. Elə götürək,
ap re lin 9‐da ili ta mam olacaq İmam ver di müəl li mi. Bölgə ‐
lər də ədə bi hə ya tın ya ran ma sın da müstəs na xid mət lə ri
olan İmam ver di müəl lim bir nümu nə mək tə bi idi. O,
Nef ça la da ya şa yır, ora da ya zıb‐ ya ra dır dı. Sə məd Vur ‐
ğun, Rə sul Rza, Süley man Rə hi mov, Mir Cə lal Pa şa yev,
İl yas Әfən di yev, Bə kir Nə bi yev, Bəx ti yar Va hab za də,
Әli a ğa Kürçay lı, Әl övsət Qu li yev, Qa bil və baş qa la rı ilə
dost luq edir di. Böyük ya ra dan ona elə qey ri ‐a di xa siy yət
bəxş et miş di ki, özündən yaş ca çox ki çik olan ya ra dı cı
adam lar la da dost luq edə bi lir di. Onun Anar, El çin, Zə ‐
lim xan Ya qub və baş qa la rı ilə dost lu ğu na yax şı mə na da
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hə səd apar maq olar dı. İmam ver di müəl lim lə mən də
dost luq edir dim. Tez‐ tez mək tub la şar dıq. 

Dost lu ğu muz 1994‐cü il də Füzu li nin ana dan ol ma ‐
sı nın 500 il lik yu bi le yi nə – İra qa av to bus la bir gə ge dib‐
 gə lən də da ha da möhkəm lən di. 

Son ra lar bu böyük şəx siy yə tin 70, 75, 80 il lik yu bi ‐
ley lə rin də iş ti rak et dim. De mək olar ki, hər il may ayı ‐
nın 1‐də onu zi ya rət edir dim. Söhbət lə rin dən və av to ‐
 q raf la ya zıl mış da hi şəx siy yət lə rin əsər lə ri top lan mış
ki tab xa na sın dan, ta ri xi şəx siy yət lər lə çə kil miş, sə li qə
ilə sah ma na sa lın mış al bom lar dan, sa ral mış şə kil lə rə
bax maq dan doy maq ol mur du. 

De yir lər ki, in san qo ca lan da də yi şir, bə zən uşa ğa
dönür. 2015‐ci il may ayı nın 1‐də (a li min ölümünə bir
il qal mış) pro fes sor Şi rin dil Alı şa nov la İmam ver di
müəl li mi zi ya rət et dik. Onun müdrik li yi, tə fəkk ürü,
yad da şı, ədə biy ya tı mı za, in san lar a olan mə həb bə ti bi ‐
zi hey ran qoy du.  

Dünya sı nı də yi şən dost la rın dan da nı şar kən kövrəl ‐
di. Xey li sus du. Xə yal onu qa nad la rı üstünə alıb əl çat ‐
maz, ünyet məz görüşlər də, məc lis lər də on lar la bir gə
ke çir di yi xoş bəxt günlə rə apar mış dı. Gah gülümsə yir,
gah da qəm, qüssə, kə də rə qərq olur du. 

İmam ver di müəl lim həd dən ar tıq sa də və lə ya qət li
adam idi. İd di a sız və tə mən na sız ya şa ma ğı ba ca rır dı.
Yu xa rı da bu müdrik və tə mən na sız in sa nın ha lal süfrə ‐
sin dən tə am nuş edən, xal qın böyük hörmə ti ni qa za nan
bə zi şəx siy yət lə rin adı nı çək dim. Və li Axun dov, Kam ‐
ran Hüsey nov, Mus ta fa bəy Top çu ba şov, Yu sif Məm ‐
mə də li yev, Hə sən Әli yev, Fə rə məz Maq su dov və baş qa
görkəm li şəx siy yət lər də onun zi ya rət ga ha çev ril miş bir ‐
mər tə bə li, in di də ol du ğu ki mi qa lan sa də evin də olub,
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bə zi si, hət ta bu ev də ge cə lə yib də. Bu qə dər böyük əla ‐
qə si olan İmam ver di müəl li min bir cə kəl mə si bəs edər ‐
di ki, o adi evin ye rin də iki mər tə bə li sa ray ucal dıl sın.
On da İmam ver di müəl lim İmam ver di müəl lim ol maz ‐
dı. O iki mər tə bə li ev zi ya rət ga ha çev ril məz di. İmam ‐
ver di müəl li min tə mən na sız lı ğı nı bil mə səy di lər, onun
sa də evi nə gəl məz, ha lal süfrə si nə əl uzat maz dı lar. Yax ‐
şı bi lir di lər ki, İmam ver di müəl lim lə ya qət li adam dır.
Әn böyük var‐ dövlət isə lə ya qət və vic dan dır. Hə yat da
hər şe yi qa zan maq və xərc lə mək olar, qa za nır san xərc ‐
lə mək üçün. Lə ya qət və vic dan da hə yat da qa za nı lır. La ‐
kin ömür bo yu onun qəd ri ni bil mə li, xərc lə mə mə li sən. 

İmam ver di müəl lim ömrü bo yu qa zan dı ğı lə ya qət,
hörmət və eh ti ra mı xərc lə mə di. Bu nun onun dünya sı nı
də yiş di yi gün şa hi di ol dum. Sə hər sa at 8 rad də lə rin də
prof. Şi rin dil Alı şa nov te le fon açıb İmam ver di müəl li ‐
min və fat et di yi ni xə bər ver di. Sa at 11‐də ar tıq Neft ça la ‐
da idik. .. İmam ver di müəl li mi son mən zi lə yo la sal ma ‐
ğa gə lən lə rin sa yı‐ he sa bı yox idi. Qon şu ra yon la rın və ‐
zi fə li şəxs lə ri, ağ saq qal lar, mil lət və kil lə ri da xil ol maq la
qə bi ris tan lı ğa get dik. Mil lət və ki li Arif Rə him za də və
baş qa ne çə‐ ne çə ağ saq qal, elm ada mı çı xış edə rək İmam ‐
ver di müəl li min ömür yo lun dan, el min dən, ağ saq qal lı ‐
ğın dan, lə ya qə tin dən söz aç dı lar. Ürə yim qürur la dol ‐
du. Öz‐özümə de dim ki, lə ya qət li ada mı elə be lə lə ya ‐
qət lə yo la sa lar lar. Onu da dərk et dim ki, ni yə Neft ça la
de yən də İmam ver di müəl lim, İmam ver di Әbi lov de ‐
yən də Neft ça la göz önünə gə lir miş. Sa bah – ap re lin
9‐da böyük iman və inam sa hi bi İmam ver di müəl li min
şəx siy yət və sə nət hey ran la rı ilə bir gə zi ya rə ti nə ge də ‐
cək, pak ru hu na du a lar oxu ya ca ğıq. Al lah İmam ver di
müəl li mə rəh mət eləsin, qəb ri nur la dol sun. 
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NӘ Sİ Mİ NİN HӘ YA TI NA 
DA İR BӘ Zİ MӘ QAM LAR* 

İki il aram sız ola raq üzə rin də iş lə di yim Nə si mi nin «İ ‐
raq Di va nı» nın ça pın dan il lər keç sə də (Ba kı, 1987, 334
səh.), Azər bay can ədə bi di li və bə dii fik ri nin ən böyük us ‐
tad la rın dan bi ri – Nə si mi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı
bə zi mə qam lar qəl bi mə və bey ni mə ra hat lıq ver mir. Son
za man lar əl də edi lən ye ni ma te ri al lar tə rədd üd və şübhə ‐
lə ri mə son qo ya caq tu tar lı fakt lar ol maq ba xı mın dan
inan dı rı cı görünür. S.Mümtaz dan baş la ya raq təd qi qat çı ‐
la rı mız göstə rir lər ki, şa ir Nə si mi tə xəll üsünü Nə i mi nin
tə xəll üsü ilə hə ma həng səs lən sin de yə qə bul et miş dir.
La kin bu eh ti ma lı təs diq lə yən elə bir sübut yox dur. Әk ‐
si nə, şa i rin do ğum ye ri baş qa fi kir irə li sürmə yə im kan
ve rir. S.Mümtaz, aka de mik H.A ras lı, AME A‐ nın müxbir
üzvü Ә. Sə fər li, fil .e.n. S.Şı xı ye va və əc nə bi nə si mişü nas ‐
lar müxtə lif mən bə lə rə əsas la na raq şa i rin İraq da türkman ‐
lar (a zər bay can lı lar) ya şa yan Kif ri qə za sı nın Nə sim kən ‐
din də, Di yar bə kir də (Türki yə), Təb riz də, Şi raz da, Şa ma ‐
xı da və ya Ba kı da do ğul du ğun dan söz aç mış lar.

Bi zə qa lır sa, şa i rin Nə sim kən din də ana dan ol ma sı
və Nə si mi nis bə si ni bu ra dan götürmə si eh ti ma lı da ha
inan dı rı cı dır. Çünki keç miş də (in di nin özündə də) şa ir ‐
 lə rin ana dan ol du ğu ye ri nis bə ki mi götürmə si dəb də
olub. Xa qa ni Şir va ni, Ni za mi Gən cə vi, Arif Әr də bi li,
Füzu li Bağ da di və b. 
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Nə si mişü nas S.Şı xı ye va nın doğ ru ola raq qeyd et di ‐
yi ki mi, Lə ti fi Qəs tə mon lu nun (Təz ki re yi Lə ti fi, hic ri
1314‐cü il) əsə rin dən eti ba rən bir sı ra təz ki rə və araş ‐
dır ma lar da Nə si mi nin Bağ dad ya xın lı ğın da Nə sim kən ‐
din dən ol ma sı fik ri qə tiy yət lə irə li sürülmüşdür. Hə qi ‐
qə tən də, görkəm li iraq lı alim Ab bas Әz za vi, İraq‐
 türkman alim lə ri İb ra him Da qu qi, Ә. Bən də roğ lu, türk
alim lə ri K.Kürçüoğ lu, H.Qı na lı za də, Nə si mi nin fars
di va nı nın təd qi qat çı sı Y.Pən da ri və baş qa la rı şa i rin
İraq türkman la rın dan ol du ğu nu göstər miş lər. 

Şa i rin İraq da – Nə sim kən din də ana dan ol du ğu nu
söylə sək də, onun va li deyn lə ri nin İra qa Təb riz dən
köçmə si ni, son ra lar şa i rin Şa ma xı ya gəl mə si ni və ora ‐
da ya şa ma sı nı da is tis na et mi rik. Әk si nə, bu nu eh ti mal
et mə yə im kan ve rən fakt lar da mövcud dur. Әb ülqa zi
Ba ha dır xan ya zır ki, Sa lur Qa zan xa nın ha ki miy yə ti
dövründə (1295‐1304) pay tax tı Təb riz olan El xa ni lər
dövlə ti güclən miş di. La kin Şah mə li yin dar ma da ğın
edil di yi vaxt Din li bə yin baş çı lı ğı ilə Sa lur eli İra qa yol ‐
lan dı; on lar ora da çox il lər ya şa yan dan son ra, on la rın
ara sın da Oğur cik ad lı bir ali cə nab igid pey da ol du... O
za man lar İraq da köçə ri xalq – Ba yan dur eli var dı.* 

Oğur cik alp Ba yan dur bə yin buy ru ğu na bax ma dı.
Ba yan dur bəy Oğur ci yə qar şı qə zəb lən di. Oğur ci yin ba ‐
yan dur lar la döyüşmə yə gücü yox idi. Min ev lik eli ilə o,
İraq dan qaç dı və Şa ma xı ya gəl di; doq quz yüz ev sa lur ‐
lu, yüz ev – qar qın lı idi. O, ora da yer ləş mək is tə di.**
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Nə si mi zən gin irs qo yub get miş dir. Onun Azər bay ‐
can və fars dil lə rin də di van la rı var dır. Elm alə mi nə
onun ərəb cə şe ir lə ri də mə lum dur. 

Hə sə noğ lu dan az son ra ya zıb‐ ya ra dan, Qa zi Bürha ‐
nəd di nin (1344‐1398) müa si ri, hey rə ta miz po e zi ya sı ilə
dövründən çox yüksək də du ran şa ir Nə si mi dir. Azər ‐
bay can di lin də fəl sə fi qə zə lin ba ni si, aşıq ya ra dı cı lı ğı ‐
nın «Ә lif lam və tərs əlif ba», «De yiş mə», «Bağ la ma»,
«Qı fıl bənd» ki mi janr la rı nın çi çək lən mə si nə tə kan ve ‐
rən, ədə bi‐ bə dii ka mil li yi nə görə özündən son ra kı bir
çox şa ir lə rə örnək olan Nə si mi po e zi ya sı nın be lə füsun ‐
kar ya ran ma sı na qə dər ana dil li po e zi ya mız, şübhə siz,
bir tə kamül yo lu keç mə li idi. 

Söhbət aç maq is tə di yi miz əsas mə qam lar dan bi ri
də Nə si minin eda mı ilə bağ lı dır. 

De mək la zım dır ki, Or ta əs rlər də açıq fi kir li adam la rı
di ni it ti ham lar la məhv et mək ge niş ya yıl mış dı. Av ro pa ‐
da in kvi zi si ya da ha aman sız idi. Mə lum ol du ğu ki mi,
XI II əs rin əv vəl lə rin dən öz düşmən lə ri ilə müba ri zə apar ‐
maq üçün ka to lik kil sə si məh kə mə‐ po lis təş ki la tı ya rat ‐
mış dı. İn san la rı di ri‐ di ri ton qal da yan dır maq, dar ağa ‐
cın dan as maq, baş la rı nı bə dən lə rin dən ayır maq adi hal
al mış dı. Din xa dim lə ri nə, dövlə tin si ya sə ti nə qar şı çı ‐
xan la rı ölüm gözlə yir di. Bu, İs lam alə min də də be lə idi.
Bu ba xım dan, dövrlə ri ilə müxa li fət də olan şa ir lə rin, o
cümlə dən də «a ğa lar və qul lar dünya sı» nın ək slik lə ri ni
bə dii sözün qüdrə ti ilə aş kar la yan, məs lək müca hi di Nə ‐
si mi nin aqi bə ti, qis mət pa yı iş gən cə li ölüm ol muş dur. 

La kin elə bu ra da ca qeyd edək ki, Nə si mi nin di ri‐ di ri
də ri si nin so yul ma sı fik ri hə qi qət dən uzaq dır. Nə si mi ‐
nin müa si ri İbn Hə cər Әs qə la ni (1372‐1449) «Әn ba əl ‐
ğumr bi ən ba əl ‐ümr» əsə rin də yaz mış dır: «Onun ba şı nı
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kə sib də ri si ni soy du lar və cə sə di ni çar mı xa çək di lər»
(si tat akad. Zi ya Bünya do vun «Nə si mi nin məh kə mə si
və qət li» mə qa lə sin dən götürülmüşdür). İbn Hə cər əl ‐
Әs qə la ni dən son ra ya şa yan Şəm səd din Sə xa vi (1427‐
1497) və İbn əl ‐Həm bə li də ey ni fi kir də ol muş lar. 

Nə si mi nin İraq Di van nüsxə si üzə rin də təd qi qat
apa rar kən qə ri bə bir mən zə rə nin şa hi di ol duq. Di van
nüsxə sin də yer alan şe ir lə rin üçdə bir his sə sin dən ço ‐
xu Ya ra da nın, İs lam di ni nin, pey ğəm bə ri mi zin və baş ‐
qa müqəd dəs lə rin tə rənn ümünə həsr olu nub. 

Nə si mi nin po e tik hünə ri nin əsa sın da şa i rin Al la ha
və onun qüdrə ti nə mi sil siz, sə mi mi iman və ina mı du ‐
rur. Onun tə fəkk ürünü işıq lan dı ran və ay dın laş dı ran
bir iman, Al la ha nə ha yət siz və şə rik siz sev gi dir. Al la ‐
ha sev gi si Nə si mi üçün hər şey dir. Bu isə şa i rin ölümünə
fit va ve ril mə si nin ma hiy yə ti ni xey li asan laş dı rır. «Nə ‐
si mi nin din əley hi nə şe ir lə ri nə və di ni əqi də si nə görə
təq sir li bi lib edam et miş lər» – fik ri ni al t‐üst edir. 

Su ri ya lı təd qi qat çı Bə kir ən ‐Na sir və baş qa la rı Nə ‐
si mi nin eda mı ilə bağ lı müəy yən fakt lar üzə çı xar mış ‐
lar. O dövrün ərəb ta rix çi lə ri nin Nə si mi nin məh kə mə ‐
si nə da ir diq qə tə la yiq qeyd lə ri var dır. Әrəb ta rix çi si
Mə həm məd Ra ğıb Mah mud bin Ha şim ət ‐Təb bah göstə ‐
rir ki, bə zi ağıl sız lar Nə si mi ni dönük, zin diq və mülhid
ad lan dı rır dı lar. On la rı kim sə yol dan çı xar mış dı. 

Bu bir hə qi qət dir ki, o vaxt azad fi kir li adam la rı xal ‐
qın gözündən sal maq və öz is tək lə ri nə na il ol maq üçün
ka fir, dönük dam ğa sı ilə dam ğa la maq ən müna sib va ‐
si tə olub. Ha di sə lə rin ge di şi göstə rir ki, Nə si mi ni də
bu yol la ara dan götürmək qə ra ra alı nıb mış. Şa i rin məh ‐
kə mə si Hə lə bin şey xi, na i bi və qa zı la r qa zı sı nın və rəs ‐
mi qə bul olun muş məz həb lə rin (hə nə fi lik, ma li ki lik,
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şa fi lik, hən bə li lik) dördünün də nüma yən də lə ri nin iş ‐
ti ra kı ilə ke çi ri lib. İt ti ham ilə hə nə fi lə rin qa zı lar qa zı sı
İbn əş ‐Şən qa şı çı xış edib. Hə lə bin na i bi Yəş bək üzünü
Nə si mi yə tu ta raq: «De yi lən lə ri in kar edə bil mə sən, sə ‐
ni öldürə cəm» – de yir. 

Bu sözlə ri eşit cək İbn əş ‐Şən qa şi Yəş bə kin məkr li
niy yə ti ni an la yır və it ti ham dan im ti na edir. 

Hən bə li lər şey xi Şi na bəd din ibn Hi lal məh kə mə nin
po zul du ğu nu görə rək ma li ki lə rin qa zı sı Fət xəd din dən
yu xa rı ba şa ke çir, Nə si mi nin öldürülmə si ba rə də ya zı ‐
lı fit va ve rir və Nə si mi nin tövbə si nin qə bul olun ma ya ‐
ca ğı nı qeyd edir. Nə si mi «kəl me yi‐ şə ha dət» alıb de yi ‐
lən lə ri rədd edir. Məc lis də əy lə şən din xa dim lə ri qa zı
və alim lər fit va ilə ta nış ol duq dan son ra onun əsas sız
ol du ğu nu və güman ki, şa i rin bən zər siz di ni şe ir lə ri ni
nə zə rə ala raq fit va nı qə bul et mə yib lər. Qa zı lar qa zı sı
Fət xəd din Şi ha bəd di nə de yib: «Qa zı və ülə ma lar sə ‐
nin lə ra zı ol ma dı ğı hal da, mən sə nin sözünlə du rub
ona ne cə ölüm kə sə bi lə rəm? »* 

Və ziy yə tin başqa məc ra ya döndüyünü görən Hə ləb
ca ni şi ni Yəş bək tez sözə qa rı şıb: «Sul tan nə ti cə ni ona
bil dir mə yi, Nə si mi haq qın da ve ri lə cək göstə ri şi gözlə ‐
mə yi əmr et di».** 

Su ri ya lı təd qi qat çı Bə kir ən ‐Na si rin göstər di yi ki ‐
mi, Şeyx Ka mil əl ‐İz zi nin Hə lə bin ta ri xin dən bəhs edən
çox böyük həcm li «Nəhr əz ‐zə həb» («Qı zıl ça yı») əsə ‐
rin də də Nə si mi nin hə ya tı və məh kə mə si ba rə də qiy ‐
mət li mə lu mat var dır. Әsə rin III cil din də oxu maq olar:

346

________________
* Zi ya Bünya dov. Nə si mi nin məh kə mə si və qət li. Bax: «Ә də biy yat
və in cə sə nət» qə ze ti, 19 sent yabr 1980. 
** Ә. Sə fər li. X.Yu si fov. Qə dim və Or ta əs rlər Azər bay can ədə biy ya ‐
tı. Ba kı, 1982, s.193. 



«Ә mir Yəş bək hər dörd məz hə bin qa zı la rın dan tə ləb
et miş di ki, Nə si mi ni ölümə məh kum et sin lər. Baş qa zı:
«Nə si mi Әmi rin is tə yi nə əsa sən müha ki mə olu nur» –
de sə də, qa zı lar və ülə ma lar şa i rin küfrdə təq sir lən di ‐
ril mə si ba rə də qə ra ra gə lə bil mə yib lər» .*

*   *   * 
Məc lis da ğı lıb. Mi sir dən – Sul tan Müəy yəd dən ca ‐

vab gə lə nə qə dər şa i ri zin dan da sax la yıb lar. 
Çox keç mir ki, sul tan Müəy yəd dən əmr gə lir. Әm rə

əsa sən, yu xa rı da göstər di yi miz ki mi, şa i rin ba şı nı kə ‐
sib də ri si ni so ya raq cə sə di ni çar mı xa çə kir lər. Әm rdə
xüsu si vur ğu la nır dı: «Car çı car çək sin. Hə ləb də yed di
gün göstə ril sin. Son ra da əl ‐a ya ğı kə sil sin, bir par ça sı
Zülqə dər oğ lu Әli bə yə, qar da şı Nə si rəd din və Os man
Qa rayö lükə göndə ril sin; çünki Nə si mi on la rın inanc la ‐
rı nı (e ti qad la rı nı) poz muş dur (yol dan az dır mış dır –
Q.P.). Bu nun üzə ri nə Nə si mi öldürülür».**

Gu ya on la rı Nə si mi yol dan çı xar mış dı. Hə qi qət na ‐
mi nə de mə li yik ki, Nə si mi Ağ qo yun lu və Qa ra qo yun ‐
lu la rın ye rit di yi si ya sə ti dəs tək lə yir di. Sul tan Müəy ‐
yəd isə Nə si mi nin xalq ara sın da böyük nüfu za ma lik
ol ma sın dan xə bər dar idi. Yax şı bi lir di ki, Hə ləb də hüru ‐
fiy yə məz hə bi nin şey xi ki mi Nə si mi nin sə rən cam la rı
ye ri nə ye ti ri lir.  

Әrəb ta rix çi si Ab bas Әz za vi «Ta rix ‐İ raq bey nə ix ti ‐
la leyn» (Bağ dad, 1973) əsə rin də Nə si mi nin şəx siy yə ti,
fi kir ta ri xin də ye ri və s. ilə bağ lı yaz mış dır: «Nə si mi ‐
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nin təhl ükə si ar tmış dı, sə si ucal mış, ona uyan lar ço ‐
xal mış dı. Tə ri qə ti nin ge niş lən mə si qor xu su alə mi
bürümüşdü. Şa ir lik gücü ilə təb li ğat apar ma sı, müha ‐
ki mə olun ma sı na yol aç mış dı. Aş qın və daş qın sözlə ri
ilə is lam eti qa dı nı cı ğı rın dan çı xar dı ğı an la şı lır dı...
Gözəl bə dii üslu bu ilə din lə yi ci lə ri sar sı dır dı. O, ya ‐
man cə sur bir şa ir idi».* 

Sul tan Müəy yəd, güman ki, Türki yə nin lap sər hə ‐
din də olan Hə ləb də Nə si mi nin türkman la rı (o vaxt Şam ‐
la Hə ləb ara sın da Qa ra Türkman xan lı ğı var dı – Q.P.)
ona qar şı qal dı ra ca ğın dan çə ki nib. Onun Nə si mi ni ara ‐
dan götürmə yə rə vac ver mə si, bəl kə də, bu xof la bağ lı
ol muş dur. La kin Sul tan Müəy yə din əm rin dən
göründüyü ki mi, Nə si mi di nə qar şı təq sir li bi li nə rək
öldürülmə yib. Sul tan Müəy yəd Hə ləb şey xi, qa zı lar və
din xa dim lə ri nin rə yi ni qu la qar dı na vu ra bil məz di.
On lar Nə si mi ni di nə qar şı çıx maq da təq sir li bil mə miş ‐
di lər. Be lə olan hal da, Sul tan Müəy yəd əsl hə qi qə ti aç ‐
ma lı ol muş du. Onu Әli bə yi, qar da şı Nə si rəd di ni, Os ‐
man Qa rayö lükü yol dan çı xar maq da, os man lı lar la on ‐
la rın ara sın da düşmən çi lik to xu mu səp mək də təq sir li
bi lə rək eda mı na göstə riş ver miş di. 

Nə si mi di ni əqi də si nə görə edam edil səy di, İs la mın
ilk il lə rin dən üzə rin də bər qə rar ol du ğu da yaq la rın dan
bi rin də – Su ri ya da məs cid də dəfn olun maz dı. Bu ra da
Nə si mi yə məq bə rə ti kil məz di. Türbə si hə lə or ta əs rlər ‐
dən zi ya rət ga ha çev ril məz di. Bə kir ən ‐Na si rin göstər ‐
di yi ki mi, di var lar da Nə si mi sə nə ti ni əks et di rən Azər ‐
bay can və ərəb dil lə rin də ki ta bə lər və şe ir lər ya zıl mış
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lövhə lər asıl maz dı. Hə min lövhə lə rin bi ri nin üzə rin də
aşa ğı da kı la rı yaz ma ğa cürət et məz di lər: 

Әgər qəl bin də sı xın tı hiss et sən, 
Onu Nə si mi nin nə fə si ilə müa li cə et. 
Və or da, içə ri sin də Nə si mi nin sir lə ri olan 
Şə rəf li (ye rin) mən zə rə si ni müşa hi də et.*  

Ya da sal saq ki, XIX əs rin ikin ci ya rı sın da böyük mü ‐
tə  fək kir M.F.A xun dov ərəb əlif ba sın dan la tın qra fi ka sı ‐
na ke çil mə si nə cəhd göstər di yi nə görə dünya sı nı də yiş ‐
dik dən son ra qəb ri nə də fə lər lə təcv üz edil miş di, nə şi nin
müsəl man qə bi ris tan lı ğın dan çı xa rıl ma sı na ça lış mış dı ‐
lar, mə sə lə yə tam ay dın lıq gə lər. 

Nə si mi nin Hə ləb də adı na küçə qo yul ma sı, hə lə XVII
əs rdə Hə lə bi zi ya rət edən türk səy yah ‐a li mi Övli ya
Çə lə bi nin onu Şeyx Nə si mi ad lan dır ma sı, Hə ləb də Nə ‐
si mi tək yə si nin ol ma sın dan söz aç ma sı, tək yə nin bu
gü nə qə dər mövcud ol ma sı, Xalq şa i ri Rə sul Rza nın
Hə ləb də onun Di van nüsxə si ni üzə çı xar ma sı, Nə si mi ‐
nin soyk ökünün – şə cə rə si nin Hə ləb də zə ma nə mi zə
qə dər da vam et mə si çox mət ləb lər dən söz açır, şa i rin
mühi ti, hə yat və ya ra dı cı lı ğı na ye ni də yər lər priz ma ‐
sın dan bax maq zə ru rə ti ni or ta ya qo yur. 

Bu ra da ki min nə qə dər iş görə cə yi fərq et məz. Nə si ‐
mi elə bir zir və, elə bir möhtə şəm abi də dir ki, Rə sul Rza
de miş, onun da ha gözəl, da ha də qiq, uzunö mürlü ya ‐
ran ma sın da bir kər pic qo ya nın da, yüz kər pic qo ya nın
da zəh mə ti hörmət və təq dir lə yad edil mə li dir. 
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DÖZMӘK OL MUR AY RI LI ĞA*

Şa ir Ra sim Kə rim li nin ölümündən xey li keç sə də
unu dul mur. Sözlə ri nə ya zıl mış «Sən dən sa va yı», «Bi ‐
ləy dim kaş», «Bir qız bir oğ la nın dır», «Sən siz», «Min
ya şa sın», «Ax ta rı ram sə ni», «Qur ban olum», «De yiş ‐
mə» ki mi bir çox mah nı la rı el şən lik lə rin də, toy lar da,
hət ta mu ğam müsa bi qə lə rin də oxu nur. Hə min nəğ ‐
mə lə ri oxu yan lar ara sın da Xalq ar tist lə ri Әli ba la Məm ‐
mə dov və Asif Ba ba yev, Tey mur Mus ta fa yev, Naz pə ri
Dos tə li ye va, Zümrüd Məm mə do va, Təh mi raz, dünya ‐
sı nı də yiş miş Ma yis Sal ma nov, Ma yis Məm mə dov və
bir çox baş qa la rı var dır. 

Cə mi beş yaş fərq lə bir kənd də – To vuz ra yo nu nun
Düzqı rıx lı kən din də bo ya‐ ba şa çat dı ğı mız şa i rin yox ‐
lu ğu nu ürək ağ rı sı ilə xa tır la yı ram. Ra sim ya ra dı cı lı ğı ‐
nın çi çək lən di yi bir dövrdə dünya sı nı də yiş di.  

Şa i rin «Dost luq ilk sözümdür» (1969), «Şəf qət bu la ‐
ğım» (1975), «Dünya mərd lər dünya sı dı» (1979), «Bi ‐
ləy din kaş» (1983), «İn ti zar da qoy ma mə ni» (1991)
və s. ki tab la rı nı və rəq lə dik cə ay rı lı ğın nə ol du ğu nu
də rin dən dərk et mə di yi miz il lər göz önünə gə lir. 

Ra sim Kə rim li xalq ru hun da ya zan, xal qın qəl bi nə
yol ta pan, se vi lən şa ir lər dən idi. Hə lə or ta mək təb də
oxu yar kən şe ir ya zır dı. Ba kı Dövlət Uni ver si te ti nin fi ‐
lo lo gi ya fakü ltə sin də oxu yar kən ar tıq res pub li ka mət ‐
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bu a tın da çap olu nur du. Ulu öndə ri miz Hey dər Әli ye ‐
vin üç də fə Res pub li ka Üzümçülə ri nin zo na müşa vi rə ‐
si ni ke çir di yi Düzqı rıx lı kən din dən görkəm li alim lər,
So si a list Әmə yi Qəh rə man la rı, ic ti mai xa dim lər, mil lət
və ki li çı xıb. La kin o, bu kənd dən çı xan və xalq tə rə fin ‐
dən eti raf edi lən, Ya zı çı lar Bir li yi nə üzv se çi lən ye ga nə
şa ir dir. Ye ri gəl miş kən, Bir li yə hər iki miz 1989‐cu il də
se çil miş dik. Ne çə‐ ne çə ki ta bı çı xan, xalq ara sın da se vi ‐
lən şa i rin Bir li yə vaxtında üzv ol ma sı nı mümkünsüz
edən, onun so vet qu ru lu şu nu, so vet hə yat tər zi ni sa ti ‐
rik şe ir lə rin də açıq ‐aş kar tən qid et mə si ol muş du. 

Ra si min ya ra dı cı lı ğı Va qif, Sə məd Vur ğun, Os man
Sa rı vəl li, Hüseyn Arif ru hu, folk lor və aşıq ya ra dı cı lı ğı
ilə qay na yıb‐ qa rı şır dı. Bu, tə sadü fi de yil dir. 

Uşaq lıq dan qon şu la rı Aşıq Na ğı nın ya nın da (A zər ‐
bay can ra di o sun da qı zıl fond da sax la nı lan «Ya rın bağ ça ‐
sın da üç gül açıb dır» mah nı sı onun ifa sın da len tə alı nıb)
aşıq ha va la rı nı və el şa ir lə ri nin şe ir lə ri ni əz bər öyrən mə si
onun gə lə cək ya ra dı cı lı ğı na əhə miy yət li də rə cə də tə sir
et miş di. Bu tə sir o qə dər güclü ol muş dur ki, hə ya tı bo yu
saz‐ söz adam la rı nın ca zi bə sin dən kə na ra çı xa bil mə miş ‐
dir. Ke çən əs rin or ta la rın da aşıq lar şə hə rə müəy yən müna ‐
si bət lə gə lir di lər. Və mütləq sə hər‐ sə hər qa tar dan düşən ‐
də Ra sim Kə rim li nin evi nə gə lər di lər. Tək cə ona görə
yox ki, şa ir də mir yol vağ za lı nın lap ya xın lı ğın da, in di ki
Süley man Rə hi mov küçə sin də ya şa yır dı. Bir də ona görə
ki, Ra sim lə dost luq edir di lər. Ona baş çə kən lər ara sın da
ürək və ya ra dı cı lıq dost la rı Hüseyn Sa raç lı, Әm rah, Ka ‐
man dar, Mi ka yıl Azaf lı, Әk bər, İm ran, Xan lar, Әli xan,
Әli ki mi xalq ara sın da şöhrət tap mış aşıq lar var dı.  

Şa i rin hə yat yol da şı Zə mi nə xa nı mın ob raz lı şə kil ‐
də de di yi ki mi, ev lə ri hə lə o vaxt lar mövcud ol ma yan

351



Aşıq lar Bir li yi nin fi li a lı idi (A şıq lar Bir li yi son ra lar
1982‐ci il də ya ran mış dı). 

Tən qid çi Bəs ti Әli bəy li tə sadü fi yaz mır: «Ötən əs rin
50‐ci il lə rin də po e zi ya mı za üç to vuz lu şa ir gəl di: Ra ‐
sim Kə rim li, Məs tan Günər və Məm məd İs ma yıl. .. 

Zən gin ənə nə lə ri olan To vuz aşıq mək tə bi nin tə si ‐
rin dən çı xa bil mə yən Ra sim Kə rim li xa nən də lə rin, aşıq ‐
la rın oxu du ğu bir çox mah nı la rın şe ir lə ri nin müəl li fi
ki mi po pul yar laş dı. El dən gəl di – elə qa rış dı». 

Şa i rin ya ra dı cı lıq di a pa zo nu ge niş idi. Bu nu onun
ölümündən son ra şa ir Bağ man Ba ba nın tər tib et di yi,
mə nim re dak tor lu ğum və ge niş önsözümlə, mil lət və ‐
ki li Qə ni rə Pa şa ye va nın mad di dəs tə yi ilə çap olu nan
«Dözmək ol mur ay rı lı ğa» («Nur lan», 2009, 448 səh.)
ki ta bın dan da görmək olur. Şa i rin po e tik ir si ni aşa ğı ‐
da kı ki mi qrup laş dır maq olar: «Gə ray lı lar», «Qoş ma ‐
lar», «Sa ti rik şe ir lər», «Təm sil lər», «İt haf lar», «Dördlüklər»,
«Nə zi rə lər», «Ba ya tı lar». Bun dan baş qa, şa i rin Aşıq
Әda lə tə həsr et di yi «E lə çal dın» və görkəm li ka man
us  ta sı Ha bil Әli ye və it haf et di yi «Ka man din di» li rik
po e ma la rı var dır. Şa ir, elə cə də İ. Nə si mi, M.Füzu li,
M.Ә. Sa bir, Sə məd Vur ğun, Rüba bə Mu ra do va, Zey ‐
nəb Xan la ro va, tar zən Ra miz Qu li yev, pro fes sor lar dan
Qoş qar Әh mə dov, Hə bib Şi ri nov, Bə şir Әh mə dov, Ca ‐
mal Mus ta fa yev və baş qa la rı na şe ir lər həsr et miş dir. 

Şa i rin po e zi ya sı is tər li rik ol sun, is tər sa ti rik, is tər sə
də ic ti ma i‐ si ya si, fəl sə fi ol sun, ay dın və qəl bə ya tan dır. 

Ra sim Kə rim li po e zi ya sı na mə qa lə lər həsr et di yim ‐
dən, ya ra dı cı lı ğı nı təh lil süzgə cin dən ke çir di yim dən,
bu ra da əsa sən sa ti rik şe ir lə ri nə da ha çox yer ver mək lə
bə zi şe ir lə ri ni oxu cu la ra təq dim et mək lə ki fa yət lə ni rəm.
Qoy po e zi ya se vər lər onla rı özlə ri qiy mət lən dir sin lər.
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QAR YA ĞIR 

Se vinc lə gözlər miş qa rı ba ba lar, 
De miş lər: «Ә ki nin yor ğa nı dır qar». 
Hər ne mət gözəl dir, öz ölçüsü var, 
Ba lı da çox ye sən yan dı rıb‐ya xır, 
Ara na qar ya ğır, da ğa qar ya ğır. 

Bil di rir alə mə qış öz da dı nı, 
Su la ra buz lar la ya zır adı nı. 
Kürklülər dördna la ça pır atı nı, 
Kürksüzlər qəl bin də il dı rım ça xır, 
Ara na qar ya ğır, da ğa qar ya ğır. 

Piy lən mək gör ne cə ha ra ya ça tır, 
Ay ı lar dünya dan bi xə bər ya tır. 
Al ça cıq yu va lar qar al tda ba tır, 
Dərd var mı yu va sız qal maq dan ağır? 
Ara na qar ya ğır, da ğa qar ya ğır. 

Ver mir heç bir ara elə ələ yir, 
Kövrək bu daq la rı ya man ca əyir. 
Ti kan da ağ ge yir, gül də ağ ge yir, 
Hər ye rə, hər şe yə bir gözlə ba xır, 
Ara na qar ya ğır, da ğa qar ya ğır. 

EVİN ÇI RA ĞI 
Bu şe ir qa dın la ra həsr olu nub 

Evə qa yı dan da hər ax şam ça ğı, 
Elə ki görürəm işı ğım ya nır. 
Bi li rəm ev də dir evin çı ra ğı, 
Gözüm də, könlüm də nu ra bo ya nır. 
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İşıq gəl mə yən də pən cə rə lər dən, 
Qəl bim də par la yan işıq da sönür. 
Evə ya xın laş maq is tə mi rəm mən, 
Hər yan gözlə rim də zülmə tə dönür. 

Heç əs kik ol ma sın evin çı ra ğı, 
O, qəl bə da yaq dır, o, ömrə ke şik. 
Çək mi şəm qəh ri ni çı raq sız lı ğın, 
Çı raq sız ol ma sın bir ev, bir eşik. 

SӘN DӘN SA VA YI 

Məf tu nu ol ma yıb könlüm heç kə sin,
Ay xu mar ba xış lım, sən dən sa va yı. 
Sı ğın dım eş qi nə bir pay görmə dim, 
Du man dan sa va yı, çən dən sa va yı. 

Qay tar eşq ha va sı ça lan günlə ri, 
Ağ lı mı ba şım dan alan günlə ri. 
Ömürdən say mı ram qa lan günlə ri, 
Odu na yan dı ğım gündən sa va yı. 

Ha nı sə da sı na uç du ğum o səs, 
Dər də düşmə yən lər dər di mi bil məz. 
Tərk et din Ra si mi, de mə din mi bəs, 
Yox dur bir kim sə si mən dən sa va yı?
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NӘ FAY DA 

Eli nə, gününə yan ma yan bir kəs 
Tu taq ki, sul tan dı, xan dı, nə fay da? 
Gənc lik də özünü xar ey lə yən lər 
Çal la şan vax tın da qan dı, nə fay da? 

Ye ri ay rı ca dır dünya üzündə, 
Qəl bi xa i nin də, könlü düzün də. 
Ha mı nın ək si var elin gözündə, 
Al çaq lar adı nı dan dı, nə fay da? 

Ra si məm dar gündə in sa na da yaq, 
İna mın yox dur sa, im ta han et, bax. 
Zülmət ge cə lər də yan ma yan çı raq 
Günəş li günlər də yan dı, nə fay da? 

OL MUR 

Çağ la maq eş qiy lə co şur ürə yim, 
Hər ya nı bənd alıb çağ la maq ol mur. 
Qey rət siz de yir lər ağ la yan kə sə, 
Dərd de şir si nə mi ağ la maq ol mur. 

Al çaq lar uca lıb, uca lar enib, 
Mə həb bət məhv olub, sə da qət sönüb. 
Ha mı ac as la na, ac qur da dönüb, 
Heç ki mə eti bar bağ la maq ol mur. 

Qan qal dan qiy mət siz olub qı zılg ül, 
Sər çə nin əli nə su tökür bülbül. 
Bu dərd dən od tu tub alı şır könül, 
Haq sı zı haqq ilə dağ la maq ol mur. 
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Köpək lər qurd lar la aş na lıq qa tıb, 
Sürünü də yə rə‐ dəy mə zə sa tıb. 
Tülkülər, çaq qal lar o qə dər ar tıb, 
Bir to yuq, bir cücə sax la maq ol mur. 

Ra sim, öz pil tə si əri dər şa mı, 
Sax la sa qa bı ğı sax lar ba da mı. 
Qan maz lar bir kökə sa lır ada mı, 
Әl li cə ya şı da haq la maq ol mur. 

VE RİL MӘ Dİ 

Ye ti rin ər zi mi na şı tə bi bə, 
De yin ki, dər ma nım düz ve ril mə di. 
Sər raf lar əlin dən düşmə yən zə rə 
Mis gər ba za rın da üz ve ril mə di. 

İs tə sən qəl bi nə nur ələ sin dağ, 
Zir və yə qar ta lın gözlə riy lə bax. 
Günə şin nu ru nu sev məz ya pa laq, 
Bay qu şa əzəl dən göz ve ril mə di. 

Ra sim, tək olan da hünər də lal dı, 
Yal qı zın ta le yi güma na qal dı. 
Qar ğa qa rıl da dı, müka fat al dı, 
Bi ça rə bülbülə söz ve ril mə di... 
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Rə sul Rza nın do ğum gününə 

TA LE YİM DӘ MÜSTӘS NA ROL OY NA YAN 
İKİ ŞӘX SİY YӘT DӘN Bİ Rİ* 

Dil lər İn sti tu tu nun İn gi lis ‐A zər bay can dil lə ri fakü l ‐
tə sin də oxu yur dum.  

Rus və in gi lis dil lə ri ni yax şı bi lən tə lə bə lə ri se çib bir il
son ra xa ric də tərc ümə çi iş lə mə yə göndə rə cək di lər. Biz üç
tə lə bə dost İn do ne zi ya nı seç miş dik. Bir gün M.F.A xun ‐
dov adı na Mil li ki tab xa na mız da otu rub İn do ne zi ya nın
ta ri xi, mə də niy yə ti və adət ‐ə nə nə lə ri nə da ir ma te ri al lar ‐
la ta nış olur dum. Ki tab xa na da ha mı Rə sul Rza, Bəx ti yar
Va hab za də və Qa sım Qa sım za də nin İra qa sə fə rin dən və
Rə sul Rza nın «A zər bay can jur na lı»n da çı xan «U zaq el lə ‐
rin ya xın töhfə lə ri» mə qa lə sin dən da nı şır dı. Mə qa lə ni
oxu dum və ilk də fə İraq da di li di li miz dən olan «türkman»
ad lan dı rı lan azər bay can lı la rın ya şa dı ğı nı, xoy rat la rı nın
ba ya tı la rı mız dan fərq lən mə di yi ni öyrən dim. Füzu li möhnə ‐
ti ni duy dum. Na zir li yə qa ça raq is rar la xa hiş et dim ki,
mə ni İraq Res pub li ka sı na göndər sin lər. Bəxt üzümə
güldü, mə ni İra qa göndər di lər. 

Әgər Rə sul Rza nın «U zaq el lə rin ya xın töhfə lə ri»
mə qa lə si ni oxu ma say dım, tə lə bə dost la rım Qə zən fər
Məm mə dov və mər hum Zöhrab Әli yev ki mi İn do ne ‐
zi ya ya ge də cək dim. Al tı ay dan son ra ora da çev ri liş
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baş ve rən də on lar ki mi kor‐ peş man və tə nə qa yı da caq ‐
dım. Mən isə və tə nə al tı il dən son ra kərk üklülə rin zən ‐
gin ləh cə və folk lor xə zi nə si lə döndüm. 

Şa i ri ilk də fə gördüyümü xoş mə ram la xa tır la yı ‐
ram. El mə, bi li yə, ədə biy ya ta böyük ma raq göstə ri lən
XX əs rin ikin ci ya rı sı nın 60‐cı ili idi. İn sti tu tu muz da
görkəm li ədi bi miz Süley man Rə hi mo vun 60 il lik yu bi ‐
le yi tən tə nə ilə ke çi ri lir di. Tə lə bə lər adın dan çı xış et ‐
mək mə nə hə va lə olun muş du. «Saç lı» ro ma nı nın ilk
çap ta ri xi üstündə Nə bi Xəz ri ilə müba hi səm düşdü.
Mən ro ma nın ilk ça pı nın 1944‐cü il də, Nə bi Xəz ri isə
1948‐ci il də işıq üzü gördüyünü de yir di. İn di ki ki mi
ya dım da dır, Süley man müəl lim de di ki, «Nə bi, sə nin
Mosk va da, Le ninq rad da ba şın oxu ma ğa qa rış mış dı. O
ba lam düz de yir». Qa lib ki mi qürrə lən dim. Rə sul Rza
«Bu oğ lan dan nə sə çı xa caq» de yən də zal da xey ri mə ‐
mi, zi ya nı ma mı ol du ğu nu an la ma dı ğım gülüş səs lə ri
ucal dı. Qis mə tə bax ki, ta le yim də müstəs na rol oy na ‐
yan, XX əsr po e zi ya mı zın zir və lə rin dən bi ri Rə sul Rza ‐
nın, bəl kə də, şa ir fəh mi ilə de di yi «Bu oğ lan dan nə sə
çı xa caq» sözlə rin dən cə mi si sək kiz il son ra – 1968‐ci il ‐
də hə ya tım da 2‐ci əla mət dar ha di sə baş ver di. O da
Rə sul Rza ilə bağ lı idi. Xalq şa i ri ilə birgə ha zır la dı ğı ‐
mız, Azər bay can da və İraq da ha di sə yə çev ri lən «Kər k ük
ba ya tı la rı» ki ta bı nı «A zər nəşr» şa i rin önsözü ilə və bö ‐
yük ti raj la çap et di.  

Dünya şöhrət li şa i rin ədə biy yat alə min də heç bir xid ‐
 mə ti ol ma yan, ta nın ma yan bir gən cin adı nın ki tab da öz
adı ilə qo şa get mə si nə ra zı lıq ver mə si, böyük şa ir ürə yi ‐
nin sa yə sin də gənc lə rə göstə ri lən qay ğı nın, ina mın,
on  la rı ruh lan dır maq ar zu su nun nə ti cə si imiş. 
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Bu na görə şa i rə ömrüm bo yu borc lu ol du ğu mu bir
an be lə unut mu ram. 

Görkəm li Azər bay can bəs tə ka rı Qa ra Qa ra ye vin Rə ‐
sul Rza haq qın da müdrik kə la mı nı ya şa dol duq ca da ha
yax şı ba şa düşmək olur: «Gənc lər lə qay na yıb‐ qa rı şan,
on la rın po e tik na i liy yət lə ri ni öz na i liy yə ti he sab edən
sə nət kar lar heç vaxt qo cal mır lar. Bu nun üçün böyük
şa ir ürə yi la zım dır. Rə sul Rza be lə bir in san idi». 

Rə sul Rza ilə mə ni ya xın laş dı ran «əf sa nə və ba ya tı ‐
da, əsa tir və das tan da əbə di lə şən, can lı yad da şa çev ri ‐
lən, heç kə sin so yu nu, əs li ni, za tı nı unut ma ğa qoy ma ‐
yan, onu par ça lan maq dan xi las edən, şüur da, düşüncə ‐
də, mə nə viy yat da xal qın bütövlüyünü tə min edən folk ‐
lor» ol muş dur. 

Ma raq lı dır ki, Kərk ük xoy rat la rı şa i rə o qə dər güclü
tə sir et miş di ki, Azər bay can da «Sər bəst şe ir mək tə bi» ‐
nin ba ni si Rə sul Rza ömrünün so nu na qə dər on la rın
ca zi bə sin dən çı xa bil mə miş, 1961‐1964‐cü il lər də «A şıq
Ya nıq lı ba ya tı la rı» nı, ölümünə bir il qal mış, 1980‐ci il ‐
də «Ya ra lı Kərk ükün bugü nlü xoy rat və ma ni lə ri» sil ‐
si lə si ni yaz mış dır. Ya ra dı cı lı ğı nın da ha da par la dı ğı,
məş hur «Rəng lər» sil si lə si ni yaz dı ğı bir dövrdə, şa i rin
ba ya tı for ma sı na müra ci ə ti bir da ha təs diq edir ki, ənə ‐
nə Rə sul Rza ki mi sə nət kar lar üçün tə məl dir. Büdrə ‐
mə mək, yı xıl ma maq üçün söykə nə cək dir, ar xa dır.  

Bu nu nə zə rə ala raq, 2007‐ci il də şa i rin xoy rat və ma ‐
ni lə ri ni, elə cə də kərk üklü qı za həsr et di yi «Ağ la ma,
gözəl, ağ la ma» şe i rin dən götürdüyümüz «Ağ la yan çox,
gülən ha nı?» adı al tın da şe ir lə ri ni mər hum Әb düllə tif
Bən də roğ lu ilə ge niş önsözlə Kərk ükdə çap et dir dik.
Ki tab türkman el lə rin də əl ‐əl gəz di. 
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Şa i rin «Ağ la ma, gözəl, ağ la ma!» şeiri İraq‐türkman
el lə ri nin ba şı na gə lən bə la dan, fa ci ə dən söz açır. Şe i ri
ix ti sar la oxu cu la ra təq dim edi rik: 

Hic ran dər di ya man olur, 
Yol lar çis kin, du man olur. 
Hər dər də bir güman olur; 
Ağ la ma, gözəl, ağ la ma! 

Kərk ük üstü du man ol du, 
Abad ev lər vi ran ol du. 
Ay dın ha va bo ran ol du, 
Ağ la ma, gözəl, ağ la ma! 

Göy üzündə şim şək çax dı, 
Әr bil dən od ‐a lov qalx dı. 
Kim lər yaz dı be lə bax tı – 
Ağ la ma, gözəl, ağ la ma! 

Yan dı Də də Gur‐ gur, Mo sul. 
Oda gir di bütün sağ‐ sol. 
Qur ban get di ne çə oğul, 
Ağ la ma, gözəl, ağ la ma! 

Ağ la yan çox, gülən ha nı? 
Göz ya şı nı si lən ha nı? 
Ma təm tu tub bu dünya nı 
Ağ la ma, gözəl, ağ la ma! 

Rə sul Rza nın şa ir fəh mi ilə yaz dı ğı xoy rat lar və ma ‐
ni lər san ki İra qın bu günündən bəhs edir: 

Kərk ükün baş qa la sı, 
Di va rı daş qa la sı. 
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Ölü ana ya nın da
Tökür qan‐ yaş ba la sı. 

*** 
Bağ dad dan kar van gə lir, 
Dərd li, pə ri şan gə lir. 
Kim lər qur ban kə si lib 
Su la rım al ‐qan gə lir. 

Bağ dad qı zıl, gümüşdü, 
Bağ da da yan ğın düşdü. 
Be lə qa ra günlə ri 
Bağ dad ha çan görmüşdü?! 

At la rım, 
İl xı ‐il xı at la rım. 
Bir çə tin günə düşdüm, 
Ağ la dı xoy rat la rım. 

Әr bi lə; 
Yan ğın düşdü Әr bi lə; 
Höcə ti kəs mək ol maz  
Da va‐ da laş, hərb ilə. 

Us ta dın bu xoy rat la rın dan da göründüyü ki mi, ba ‐
ya tı nı vax tı keç miş janr he sab edən lər ya nı lır lar. Xalq
ya ra dı cı lı ğı nın ən qə dim və ən ge niş ya yı lan, li rik
növün bə dii cə hət dən ən ka mil jan rı xoy rat və ba ya tı ‐
lar da ye ni dövrün fik ri ni ifa də et mək müna sib for ma
olur. Ölməz sə nət əsər lə ri sə viy yə si nə yüksə lən, xal qın
dünə ni ni, bu gününü, hə yat tər zi ni, adət ‐ə nə nə si ni əks
et di rən əvəz siz xə zi nə yə çev ri lən Kərk ük xoy rat və
ma ni lə ri Rə sul Rza da sözlə ifa də edil məz son suz mə ‐
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həb bət oyat mış dı. Bu nu vax ti lə SSRİ‐ də türkdil li xalq ‐
la rın oya nı şı na böyük tə kan ve rən görkəm li türk şa i ri
Na zim Hik mə tin sözlə rin dən də bil mək olur: 

«Ötən il Rə sul Rza İra qa get miş di (1959‐cu il). Qa yı ‐
dan da əlin də bir ki tab gördüm. Elə bil şa ir əlin də öz
ürə yi ni apa rır dı. Azər bay can ca ya çox, lap çox ya xın
olan bu şe ir lər İraq da ya şa yan türklə rin xoy rat la rı idi». 

Bu ra da söhbət kərk üklü folk lorş ünas Әta Tər zi ba ‐
şı nın «Kərk ük xoy rat la rı və ma ni lə ri» ki ta bın dan ge ‐
dir. O ki tab ki, İraq da, Türki yə də və Azər bay can da
dönə‐d önə çap olu nub və çox la rı bu na dir in ci ni əli nə
alan da Na zim Hik mə tin tə bi rin cə de sək, san ki əlin də
ürə yi ni apa rır. 

Yaş lı nə sil yax şı bi lir ki, 1968‐ci il də «Kərk ük ba ya tı ‐
la rı» Ba kı da çap olu nan da elə be lə də ol muş du, elə cə
də şa i rin «U zaq el lə rin ya xın töhfə lə ri» mə qa lə si. Po e ‐
tik sözün əsl nümu nə si olan bu san bal lı el mi‐ pub li sis ‐
tik mə qa lə həm İraq da, həm də Azər bay can da böyük
ha di sə ki mi qar şı lan dı və dönə‐dönə çap olundu. 

Rə sul Rza nın xalq qar şı sın da xid mət lə ri ölçüyə gəl ‐
məz dir. Onun ən böyük xid mət lə rin dən bi ri də Su ri ya ‐
nın Hə ləb şə hə rin də, 1968‐ci il də Nə si mi nin qəb ri ni üzə
çı xar ma sı ol muş dur. Ta le yə bax ki, düz qırx il son ra –
2008‐ci il də Nə si mi nin 600 il lik yu bi le yin də aka de mik
Bə kir Nə bi yev, pro fes sor Tey mur Kə rim li və nə si mişü ‐
nas Sə a dət Şı xı ye va Hə ləb şə hə rin də mə ru zə lər lə çı xış
et dik. Mən mə ru zəm də Nə si mi ilə bağ lı Rə sul Rza nın
fə a liy yə tin dən bəhs et dim. Nə si mi nin qəb ri ni zi ya rət
edən də hər iki ölməz şa i rin ru hu na du a lar oxu duq. 

Se vi ni rəm ki, hər iki şa ir haq qın da az ‐çox xid mət
göstər mi şəm. «Nə si mi. İ raq di va nı» («Ya zı çı», 1987,
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336 s.) və «Nə si mi haq qın da araş dır ma lar» («Qa ra ‐
bağ», 2010, 168 s.) ki tab la rım çı xıb. Rə sul Rza nın ya ra ‐
dı cı lı ğı na mə qa lə lər həsr et mi şəm. Şa i rin Kərk ükdə
Ә. Bən də roğ lu ilə bir gə «Ağ la yan çox, gülən ha nı?» ad ‐
lı 180 sə hi fə lik ki ta bı nı bu rax mı şam.  

Rə sul müəl lim lə bağ lı bir mə sə lə ni də oxu cu la rın nə ‐
zə ri nə çat dır maq is tər dim. Ötən əs rin 80‐ci il lə rin də Ba ‐
kı şə hər Par ti ya Ko mi tə si nin qə ra rı ilə Ba kı Şə hər So ve ‐
tin də küçə lə rə ad qoy ma ko mis si ya sı ya ra dıl mış dı. Ba kı
Şə hər Par ti ya Ko mi tə si nin təb li ğat və təş vi qat şöbə si nin
müdi ri Eti bar Ba ba yev ko mis si ya nın tər ki bi nə nüfuz lu
şəxs lə ri sal mış dı. Ko mis si ya nın tər ki bin də mən də var ‐
dım. İki tək lif lə çı xış et dim. Ya şa dı ğım Su ren Osep yan
küçə si ni Süley man Rüstə min adı na, Rə sul Rza nın ya şa ‐
mış ol du ğu küçə ni onun adı na qoy ma ğı tək lif et dim. 

Xalq ya zı çı sı Anar 1‐ci tək li fi mi za ra fat la «ta pın tı»
ad lan dır dı. Xalq ya zı çı sı Mir zə İb ra hi mov, Xalq şa i ri
Bəx ti yar Va hab za də və Sa bir Rüstəm xan lı hər iki tək li ‐
fi mi dəs tək lə di lər və müsbət qə rar qə bul olun du... 

İn di hər də fə Rə sul Rza küçə sin dən ke çən də qürur
du yu ram. Qürur du yu ram ki, be lə bir da hi şəx siy yə tin
müa si ri ol mu şam. 
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ME MU AR ӘDӘ BİY YA TI MI ZI 
ZӘN GİN LӘŞ Dİ RӘN DӘ YӘR Lİ ӘSӘR* 

Onun la Res pub li ka Ağ saq qal lar Şu ra sın da ta nış ol ‐
dum. Hər iki miz ey ni vaxt da Şu ra nın İda rə He yə ti nə se ‐
çil dik. Sə mi miy yət lə de yi rəm, çox az təş ki lat la rın yı ğın ‐
caq la rı na be lə hə vəs lə ge di rəm. Tək cə ona görə yox ki,
bu ra da şu ra nın səd ri, hörmət li Fət tah Hey də rov baş da
ol maq la Dövlət və xalq qar şı sın da böyük xid mət lə ri olan
Al lahş ükür Pa şa za də, Arif Pa şa yev, Tey mur Bünya dov,
Süde yif İmam ver di yev, Bay ram Yu si fov, Әh li man Әmi ‐
ras la nov, Ya qub Mah mu dov, Adi lə Na ma zo va, Xoş bət
Yu sif za də, Cə fər Qi ya si, Va sim Məm mə də li yev, Kə rim
Kə ri mov, Mə hər rəm Məm məd ya rov, Rə him Rə hi mov,
Və li Әli yev, Akif Rə fi yev, Mu sa Rüstə mov, Maq sud Qa ‐
sı mov, Mu sa Mir zə yev ki mi sa yı lıb‐ se çi lən keç miş tə ‐
sərr üfat rəh bər lə ri, alim lər cəm olub lar. Bir də ona görə
ki, bu ra da kı şəx siy yət lə rin hər bi ri 70‐80 il lik ta ri xi mi zi
sə hi fə‐ sə hi fə qəl bin də ya şa dır, da nış dıq ca qürur mən bə ‐
yi nə çev ri lir lər. İb rət götürülə cək söhbət lə rin dən doy ‐
maq ol mur. On lar dan bi ri də 80‐i ar xa da qoy muş İm ran
Әbi lov dur (o na 70 yaş da ver mək ol maz. Doğ ru dur ki,
ürək ge niş li yi, xe yir xahlıq in sa nı ca van sax la yır).  

Kənd tə sərr üfa tı üzrə ta nın mış mütə xəs sis İm ran
müəl lim ədə biy ya tı mı zı, xüsu sən də po e zi ya mı zı də ‐
rin dən se vən, təb liğ edən, sev di rən bir in san dır. Bir
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çox şa ir lə ri mi zin ya ra dı cı lı ğı nı əz bər bi lir. Bi zi ya xın
edən, hər şey dən əv vəl, onun bu xüsu siy yət lə ri ol du.
Ki tab la rı mın bə zi si ni ona hə diy yə et dim. Bugü nlər də
te le fon aç dı. Görüşmək is tə di yi ni bil dir di. Mə ra mı mə ‐
nə tə zə cə çap dan çıx mış ki ta bı nı ba ğış la maq imiş.  

«Və tə nə vur ğun ömürdən sə hi fə lər» («A raz» nəş ‐
riy ya tı, 2017, 280 səh.) İm ran Әbi lo vun me mu ar əsə ri ‐
dir. Doğ ru dur, onun ix ti sa sı üzrə yaz dı ğı 15‐dən ar tıq
mo noq ra fi ya və əsər lə ri ara sın da pro fes sor Ağa xan
Ağa bəy li nin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr et di yi,
şə rik li yaz dı ğı 288 sə hi fə lik ki ta bı, Ş.A ğa yev lə bir gə
yaz dı ğı «Bir ömrün sal na mə si» ad lı 256 sə hi fə lik əsə ri
və «A zər bay ca nın elm və mə də niy yət xa dim lə ri» ki ta ‐
bı da me mu ar əsər lər sə viy yə sin də dir. 

Nə giz lə dim, son vaxt lar ən çox oxu du ğum ki tab lar
me mu ar ədə biy yat dır. San ki bir an ki mi ke çən ömrü
və rəq lə yir sən, hə ya tın an la rı nı ya şa yır san. 

İm ran müəl li min bu ma raq lı ki ta bı na qə dər qo ca man
ədə biy yatş ünas İmam ver di Әbi lo vun «Ömrün və el min
ro man ti ka sı» və pro fes sor Ya vuz Axund lu nun «Xa ti rə ‐
lər işı ğın da ömür keç di, gün keç di» əsər lə ri ni oxu muş ‐
dum. İb rət götürülə cək fakt lar la zən gin olan hər iki əsər
ba rə də fi kir lə ri mi mət bu at da oxu cu lar la bölüşmüşəm.
İm ran Әbi lo vun ki ta bı bə di i lik cə hət dən bir az kəm‐
 kə sir li görünsə də oxu naq lı dır. Bu ki tab da da ib rət
götürülə cək mə sə lə lər çox dur. Ki tab dan göründüyü ki ‐
mi, Ya ra dan müdrik li yi on dan əsir gə mə miş dir. Hə yat da
rast gəl di yi elə bir önəm li ha di sə yox dur ki, ki tab da ona
öz sə mi mi müna si bə ti ni bil dir mə sin. 

Müəl li fin av toq raf la mə nə ünvan la dı ğı «Pro fes sor
Qə zən fər Pa şa ye və xoş və sə mi mi ar zu lar la ki çik bir
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xa ti rə» cümlə si ni oxu yu ram. Xət ti nə hey ran qa lı ram.
Hərf lər mun cuq ki mi bir‐ bi ri ni ta mam la yır. İl lər cə öncə
gözəl xət ti ona öyrə dən si nif müəl li mi Ağa rə him Rə hi ‐
mo vu ya da sa lır, ona rəh mət di lə mə yi be lə unut mur. 

Ki tab müəl li fin «U nut saq unu du la rıq» ad lı yığ cam
önsözü ilə baş la yır.  

Ki ta bın re dak to ru, pe da qo gi ka üzrə fəl sə fə dok to ‐
ru, do sent Şahr za Ağa ye vin «Müdrik in san» baş lı ğı ilə
İm ran Әbi lo vun hə yat və fə a liy yə tin dən bəhs edən ge ‐
niş mə qa lə si əsə rin san ba lı nı da ha da ar tı rır. O, ya zır:
«A lov lu və tən pər vər İm ran Әbi lov da xalq sev gi si, tor ‐
paq eş qi, və tən is tə yi çox böyükdür». 

Bu, əsə rin hər sə hi fə sin də özünü ba riz şə kil də göstə ‐
rir. Ki tab dan ha sil olan qə na ət lər çox dur. Ömrü bo yu
hər cür ye yin ti nin, əyin ti nin, da ğın tı nın baş ve rə bi lə ‐
cə yi sa hə lər də yüksək və zi fə lər də ça lış sa da, nəf si ni
boğ ma ğı, id di a sız ya şa ma ğı hə yat kre do su na çe vi rən
İm ran müəl lim ra hat hə yat ya şa mış dır. Gözəl şa i ri miz
To fiq Bay ra mın Qay sın Qu li yev dən tərc ümə et di yi
mis ra lar san ki onun bo yu na bi çil miş dir: 

Qoy şi rin yu xu na gir sin ge cə lər, 
Ürə yin cə olan gözəl bir hə yat. 
Lə kə li de yil sə vic da nın əgər, 
Sən ra hat yat! 

Ki tab da Sə məd Vur ğun, Meh di Hüseyn, Rə sul Rza,
İl yas Әfən di yev, Nə bi Xəz ri ilə bağ lı ədə biy yatş ünas ‐
lar üçün ma raq lı ola bi lə cək mə lu mat lar var dır. 1952‐ci
il də Lən kə ran Pe da qo ji tex ni ko mun da oxu yar kən müəl ‐
li mi Qüdrət Xə li lo vun məs lə hə ti ilə Sə məd Vur ğu na
mək tub yaz ma ğın dan, ca vab al ma ğın dan, şa i rin mək ‐
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tu bu nun yer li qə zet də ça pın dan, 1955‐ci il də Gən cə də
Kənd Tə sərr üfa tı İn sti tu tun da oxu yar kən Sə məd Vur ‐
ğun və Na zim Hik mə tin Gən cə yə gəl mə sin dən, Na ‐
zim Hik mət lə tə lə bə lə rin görüşündən, şa i rin ya ra dı cı ‐
lı ğı haq da çı xış et mə yin dən, şa i rin «Oğ lum Meh me də»
şe i ri ni əz bər de mə yin dən, şa i rin onu öpmə yin dən, çox
mütə əs sir ol ma ğın dan, kövrəl mə yin dən söz açır. 

İm ran Әbi lov Meh di Hüseyn və Rə sul Rzay la 1963‐cü
ilin no yabr ayın da baş tu tan görüşünə üç sə hi fə həsr
edib. Müəl lif ya zar la rı mı zın Qı zı la ğac qo ru ğu na ova
gəl mə lə rin dən, Meh di Hüsey nin ba lıq tut maq la məş ğul
ol ma ğın dan, Rə sul Rza nın qo şalü lə tüfən gin dən, la kin
bir də fə də onun tə ti yi ni çək mə di yin dən, qu şu, xüsu sən
də tu ra cı vur ma ğa əlim gəl mir de mə yin dən, qeyd dəf ‐
tə rin də fi kir li‐ fi kir li qeyd lər apar ma ğın dan söz açır. 

Xüsu si vur ğu la yır ki, Rə sul müəl lim Ba kı ya qa yı ‐
dar kən mə nə tə rəf dönüb de di: 

«Oğ lum, sə nin böyük gə lə cə yin var, unut ma, bu nu
mən de yi rəm». 

Hə qi qə tən də, Rə sul Rza nın şa ir fəh mi lə de di yi sözlər
ye ri ni al dı. O vaxt Ma sal lı da ra yon is teh sa lat ida rə si nin
rə i si iş lə yən İm ran Әbi lo vun sə da sı na zir lik lər və Mər ‐
kə zi Ko mi tə dən gəl di. Onun həd dən ar tıq tə ləb kar olan,
səh vi ba ğış la ma yan Ulu öndə ri mi zin ha ki miy yə ti
dövründə uzun müddət Kənd Tə sərr üfa tı na zi ri nin
müa vi ni iş lə mə si çox mət ləb lər dən xə bər ve rir.  

Ki tab da et noq ra fi ya mı za, adət ‐ə nə nə lə ri mi zə da ir
zən gin ma te ri al lar var dır. 

Ma raq lı dır ki, müəl lif əsər də Azər bay ca nın bütün
bölgə lə ri nin ye mək lə ri ni sa da la yır, bu və ya di gər xörə ‐
yin han sı bölgə yə aid ol du ğu haq qın da ət raf lı mə lu mat
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ve rir. Tək cə ye mək lə rin adı iki sə hi fə ni əha tə edir. Bu isə
Azər bay can mət bə xi nin zən gin li yin dən xə bər ve rir. 

Әsər də müəl li fin ürə kağ rı sı ilə söhbət aç dı ğı ib rə ta ‐
miz bir mə sə lə dən yan keç mək ol mur:  

«Ar xa cəb hə də müha ri bə dən də çox dəh şət lər ya şa ‐
nır dı. Hər tə rəf də ac lıq tüğyan edir di. Ac in san lar di lə ‐
nir, nə lə ri var dı sa ha mı sı nı sa tır və ya çörə yə də yi şir ‐
di lər. Tək cə na mus la rı nı qo ru yur du lar. 

Ta mah kar, xə bis adam lar eh ti ya cı olan la rın qı zıl əş ‐
ya la rı nı bir çörə yə də yi şir, var la nır dı lar. Çörə yə möhtac
adam la rın əm la kı nı, var‐ yo xu nu, də yər‐ dəy mə zi nə əlin ‐
dən alan hə min adam lar müha ri bə dən son ra ta ma mi lə
məhv ol du lar. Bu, Al la hın möcüzə si idi». 

İn sti tu ta gi rər kən əla qiy mət lər alan İm ran Әbi lov
2‐ci kurs da Sta lin tə qaüd ünə la yiq görülüb. Bu na görə
müəl lim lə ri nə min nət dar ol du ğu nu xüsu si vur ğu la yır
və ya zır: «Tə lə bə lər müəl lim‐ pro fes sor he yə ti nə ən
müqəd dəs adam lar ki mi ba xır, nə dər di ol say dı, on la ‐
ra müra ci ət edir di lər». 

Bi zim dövrümüzdə də be lə idi. Aka de mik Ağa mu ‐
sa Axun do vun yaz dı ğı ki mi müəl lim lər mə həb bət və
hörmət ob yek ti, ümid is ti nad ga hı idi lər. Tə əss üf ki,
son ra lar bütün bun lar gözlə ri mi zin önündə it mə yə,
yox ol ma ğa baş la dı. 

Bu ma raq lı ki ta bın böyük bir his sə si Ulu öndə ri miz
Hey dər Әli ye və həsr olu nub. Bu ra da bu böyük şəx siy ‐
yə tin möhtə şəm iş lə rin dən söz açı lır. Onun el mi sə viy ‐
yə si im kan ve rib ki, da hi şəx siy yət Hey dər Әli yev haq ‐
qın da mötə bər söz de yə bil sin. Azər bay can ta ri xin də
epo xa olan öndə ri mi zin fə a liy yə ti nin elə mə qam la rı na
to xu nur ki, böyük ma ra ğa sə bəb olur.  
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Ulu öndə ri mi zin müa si ri ol du ğum dan onun sa hil ‐
siz ümma na bən zər fə a liy yə ti ni iz lə mək mə nə də qis ‐
mət olub. Mil li‐ mə nə vi də yər lə ri mi zin ha mi si nin fə a ‐
liy yə tin dən bir cə anı oxu cu la rın nə zə ri nə çat dır maq is ‐
tər dim. Büdcə də pul, də yir man da un, ta baq da çörək
ol ma yan ağır vaxt lar da (1994‐cü il) 128 nə fər dən iba rət
nüma yən də he yə ti ni dövlət he sa bı na İra qa – Füzu li nin
500 il lik yu bi le yi nə göndər di. Hə min ilin no yabr ayın ‐
da isə An ka ra da böyük şa i ri mi zin yu bi le yi nə həsr olun ‐
muş şən lik lə rə nüma yən də he yə ti ni öz təy ya rə sin də
apar dı. Bu, ədə biy ya tı mı za, ümu mən mə də niy yə ti mi ‐
zə də rin mə həb bə tin göstə ri ci si idi. 

Müəl lif ki tab da İl yas Әfən di yev, Bəx ti yar Va hab za ‐
də, Nə bi Xəz ri, Ca lal Bərg üşad, Ha bil Әli yev, İs ma yıl
Da ğıs tan lı ilə gözəl müna si bət lə rin dən söz açır. Dost
müna si bə tin də ol du ğu 50‐dən ar tıq şəx siy yət haq qın ‐
da ya zıb. On la rın ara sın da Xalq şa i ri Nə bi Xəz ri və
ədə  biy yatş ünas alim İmam ver di Әbi lo vun adı na rast
gəl mək xoş ol du. 

Ki tab da müəl li fin zi ya rət də və ya el mi konf rans lar da
ol du ğu İs veç rə, Mi sir, Hin dis tan, Bol qa rıs tan, Sə u diy yə
Әrə bis ta nı, İran və keç miş So vet lər Bir li yi ölkə lə ri haq ‐
qın da ma raq lı ya zı la rı, sə fər tə əss ürat la rı da yer alır. 

Ya zı çı Məm məd Әf şar «Mən görən ki şi lər» ki ta bın ‐
da bu müdrik ada mın san ki port re ti ni ya rat mış dır:
«Ha lal lıq, pak lıq, in san pər vər lik onun qa nı na‐ ca nı na
hop muş dur». 

Bütün bun lar, özünün və ai lə si nin iman sa hi bi ol ‐
ma sı bu ai lə nin res pub li ka nın ta nın mış zi ya lı la rı ilə
qo hum lu ğu na, qız alıb, qız ver mə si nə gə ti rib çı xar mış ‐
dır. Özü də, hə yat yol da şı Gülsa ra xa nım da, oğ lan la rı
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Azər və Vüsal da, qı zı Ülkər və kürə kə ni Sa mir Və li ‐
yev də müqəd dəs yer lər də, Həcc zi ya rə tin də olub lar.
Ma raq lı odur ki, ai lə nin baş çı sı İm ran Әbi lov lap gənc ‐
li yin dən iman sa hi bi ol muş dur. İkin ci kurs da ona Sta ‐
lin tə qaüdü ve rən də Şah Ab bas məs ci di nə ge dib 10 ma ‐
 nat nə zir ve rib və bu ənə nə in sti tu tu bi ti rə nə qə dər da ‐
vam edib. 

Әsər bo yu ədə biy yat ada mı ol ma yan İm ran Әbi lo ‐
vun ya zı çı və şa ir lə rə be lə şi rin müna si bə ti nin ha ra dan
qay naq lan dı ğı mə ni düşündürürdü. Әsə rin so nun cu –
«Bə dii düşüncə lər» bölmə si nə ça tan da hər şey ay dın
ol du. Mə lum ol du ki, şa ir tə bi ət li İm ran müəl lim özü
də şe ir ya zır mış. 1978‐ci il də Hin dis tan da bey nəl xalq
konf rans za ma nı Aq ra şə hə rin də dünya nın yed di
möcüzə sin dən bi ri Tac Ma ha lı zi ya rət et miş və diq qə ti
cəlb edən şe ir yaz mış dır. 2011‐ci il də Ni za mi nin 870 il ‐
lik yu bi le yin də Dövlət nüma yən də he yə ti tər ki bin də
Hin dis tan da ol maq, in gi lis cə «A zər bay can‐ Hin dis tan
ədə bi‐ mə də ni əla qə lə ri» mövzu sun da mə ru zə et mək
və il lər cə ar zu sun da ol du ğum Tac Ma ha lı zi ya rət et ‐
mək mə nə də qis mət ol du. O tə əss ürat o qə dər güclü
idi ki, in di də unu dul mur. Ola bil sin ki, İm ran Әbi lo ‐
vun şe i ri bu sə bəb dən mə nə əsl po e zi ya nümu nə si ki ‐
mi tə sir edib, bil mi rəm. Bir onu bi li rəm ki, əs lən türk
olan Ca han şa hın tik dir di yi bu möhtə şəm və bən zər siz
abi də ni İm ran müəl lim çox gözəl tə rənn üm edib: 

Bax dıq ca hey rət dən do nub qa lı ram, 
İn san zə ka sı nın qüdrə ti nə bax. 
Də rin xə yal la ra, fik rə da lı ram, 
Keç miş əs rlər dən ve rir o so raq. 
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Tac Ma hal Aq ra nın ba şı nın ta cı, 
Gözəl abi də lər da yan mış qo şa. 
San ki iki əkiz, iki cüt ba cı, 
Ey türk möcü zə si, min il lər ya şa. 

«Ay rı lıq» şe i rin dən götürdüyümüz mis ra lar dan
göründüyü ki mi, İm ran Әbi lov də rin dən duy duq la rı ‐
nı qə lə mə alır: 

Ağ la dıb in sa nı, Ha bil sa ya ğı, 
Ça lır ürək lər də ka man ay rı lıq. 

De yir lər, müdrik lik, lə ya qət və is te dad Al lah ver gi ‐
si dir. Bu ba xım dan İm ran müəl li min «Lə ya qət» şe i ri
mə ni düşündürdü. Bu şe ir keş mə keş li zə ma nə miz də
xüsu si əhə miy yət kəsb edir. Mə nə qa lır sa, hə yat da ən
böyük var‐ dövlət lə ya qət dir. Hər şe yi xərc lə mək olar,
qa za nır san xərc lə mək üçün. Lə ya qət və vic dan dan sa ‐
va yı. Onu xərc lə mək ol maz. O in sa na eh ti ram və ba şu ‐
ca lı ğı gə ti rir. Şe ir dən ver di yi miz mis ra lar de yi lən lə rə
da yaq olur: 

Lə ya qət de yi lən bir qis mət var dır, 
Ki mə pay düşər sə, da im uca lar. 
Lə ya qət sa hi bi nə bəx ti yar dır! 
Tan rı müka fa tı ba şa tac olar. 

De yi rəm, nə yax şı ki xal qı mı zın İm ran Әbi lov ki mi
lə ya qət li oğul la rı, nümu nə ola bi lə cək şəx siy yət lə ri var ‐
dır. Nə yax şı ki be lə lə ri ni Ya ra dan xal qa bəxş edir. 
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YA ZI ÇI QӘ RİB MEH Dİ YӘ 
MӘKTUB* 

Hörmət li Qə rib müəl lim! 
Si zi – çağ daş nəs ri mi zin görkəm li nüma yən də si ni

ad gününüz müna si bə ti lə ürək dən təb rik edi rəm. 
Si zin ilk he ka yə niz «İ şı ğın qə zə bi» 1958‐ci il də «Ә də ‐

 biy yat və in cə sə nət» qə ze tin də çap olu nan da mən hə lə
ikin ci kurs da oxu yur dum. O vaxt lar bə dii ədə biy ya tı
hə ris lik lə oxu yur duq. Ke çən əs rin 60‐cı il lə rin dən çap
olu nan ki tab la rı nı zı, he ka yə və po vest lə ri ni zi ki tab xa ‐
na dan alıb mə həb bət və eh ti ram la oxu yur duq.  

Bu yaş da – gözümün nu ru aza lan bir vaxt da «Skrip ‐
ka üçün mi si mi» po ves ti ni zi ma raq la oxu dum. Qə ti
qə na ə tim bu dur ki, və tə ni mi zin müxtə lif gu şə lə rin də
ya zıb‐ ya ra dan qə ləm sa hib lə ri miz tə bi ət lə, sa də in san ‐
lar la gündə lik tə mas da olur və ədə biy ya tı mı zın zən ‐
gin ləş mə si nə töhfə lər ve rir lər. Bölgə lər də ədə bi mühi ‐
tin tə mə li ni Neft ça la nı qay nar ədə bi mühi tə çe vi rən
qo ca man ədə biy yatş ünas ali mi miz İmam ver di Әbi lov
qoy muş dur. İn di bölgə lər də Məm məd Ara zın tə bi rin ‐
cə de sək, Asim Ya di gar (Nax çı van), dünya sı nı ya xın lar ‐
da də yi şən Ba ha dır Fər man (Gən cə), Xə zang ül (Gən cə),
Ofel ya Ba ba ye va (Sum qa yıt), Qə ni Bəx tə vər (Ma sal lı),
Ağa sə fa (Xı zı), Ba rat Vü sal (Qa zax), Ra miz Qu sar çay lı
(Qu ba), Va qif As lan (Şə ki), Xa nə li Kə rim li (Nax çı van)
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ki mi is te dad lı bölgə de yil, ölkə şa ir lə ri ye tiş miş dir. On ‐
la ra bölgə şa i ri de mə yə ada mın di li gəl mir.  

Qə rib müəl lim, mən fi lo lo gi ya el mlə ri dok to ru Va ‐
qif Yu sif li nin «Bölgə lər də ədə bi hə yat» (Ba kı, «Elm və
təh sil», 2017, 268 səh.) ki ta bı na yaz dı ğım önsözdə adı
ke çən qə ləm sa hib lə rin dən mə həb bət lə söz aç mı şam.
Ey ni za man da mən bütün ölkə də yax şı ta nı nan, se vi ‐
lən, ədə bi aləm də məx su si ye ri olan Məs tan Günər
(To vuz), Mu sa Ya qub (İs ma yıl lı) və Si zi qüdrət li qə ləm
sa hi bi ki mi də yər lən dir mi şəm. Mən bu nu ürə yi min sə ‐
si ilə et mi şəm.  

Siz bu na la yiq si niz. 50 il dən ar tıq za man kə si yin də
pay tax tın qay nar ədə bi mühi tin dən kə nar da xalq tə rə ‐
fin dən se vi lən də yər li əsər lər ya ra dır sı nız.  

Siz, ey ni za man da 1979‐cu il dən Gən cə də Alim lər
evi nəz din də fə a liy yət göstə rən «İl ham» ədə bi bir li yi ‐
nə rəh bər lik edir si niz. İki ye tiş dir mə niz – Sər vaz Hü ‐
sey noğ lu və Qə şəm Nə cəf za də ədə bi ic ti ma iy yət ara ‐
sın da yax şı ta nı nır lar. Bir yan dan bə dii ya ra dı cı lıq la
məş ğul ol maq, gözəl əsər lər yaz maq, di gər tə rəf dən də
is te dad lı gənc lə ri is ti qa mət lən dir mək, ədə bi alə mə çı ‐
xar maq xoş bəxt lik dir. 

İn di bə dii ədə biy ya ta hə vəs göstə rən az adam ta pı ‐
lar ki, Qə rib Meh di im za sı nı ta nı ma sın. Bu, böyük xoş ‐
bəxt lik dir.  

Qə rib müəl lim, Si zə bun dan son ra da əv vəl ki il ‐
ham la ya zıb‐ ya rat maq, qəd ri ni itirən dən son ra bil di yi ‐
miz möhkəm can sağ lı ğı, gümrah lıq ar zu la yı ram. 
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Mİ RӘ Lİ NİN Sİ ĞӘ KӘ Bİ Nİ* 
(no vel la) 

Mi rə li il lər lə öncə beş il bir qrup da oxu du ğu tə lə bə
yol da şı Hi lal la Ba kı da tə sadü fən rast laş dı. Hi la lın Al ‐
ma ni ya da ya şa dı ğı nı bi lən də həm tə əcc üblən di, həm
də se vin di. Tə əcc üblən di ki, Hi lal doğ ma və tə ni qə rib
ölkə yə ne cə də yi şib. Se vin di ki, bəl kə, Hi lal la Al ma ni ‐
ya ya get sin, özünü hə kim lə rə göstər sin. Son vaxt lar
onu hə kim lə rin baş çı xar ma dı ğı bir xəs tə lik tut muş du.
Çox sı xın tı ke çi rir, hə yat da ki mə sə gə rək siz ol du ğu nu
düşünür, tən ha lıq hə ya tı ke çi ri rdi. Ola bil sin ki, bu ix ‐
ti sa sı ilə bağ lı idi. Mi rə li bay tar hə kim idi. So vet sis te ‐
mi da ğı lan da qur du ğu kol xoz da, mal‐ qa ra sı da bir
göz qır pı mın da da ğı dıl mış dı. İn di hə rə öz fer mer tə ‐
sərr üfa tı nı ya rat mış dı, mal‐ qa ra nın, da var la rın müa li ‐
cə si nə də özlə ri öz bil dik lə ri ki mi ən cam çə kir di lər. Bir
vaxt lar ra yon da sa yı lıb‐ se çi lən Mi rə li get‐ ge də unu du ‐
lur, adi yı ğın caq la ra be lə də vət olun mur du. Bə zən ona
qu la ğı eşi də‐eşi də mal hə ki mi dir, de yən lər də olur du.
Mi rə li yə ən çox ağır gə lən o idi ki, on la rın ara sın da hə ‐
kim lər də var dı. 
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Mi rə li hər şe yi özünə dərd edir di. O, get‐ ge də ümid ‐
siz lə şir, özünə yer tap mır dı. Elə Ba kı ya da özünü hə ‐
kim lə rə göstər mə yə gəl miş di. Onun əl li ya şı hə lə ta ‐
mam ol ma mış dı. Uşaq la rı nı yer bə yer et mə miş di. Mi ‐
rə li tə lə bə dos tu nu güllü‐çi çək li dağ kən di nə – ev lə ri ‐
nə də vət et di. Hi lal də və ti böyük məm nun luq la qə bul
et di. Ya şıl lıq lar için də itib‐ ba tan bir şə hər də ya şa sa da,
Hi lal bur da baş qa bir aləm gördü. Mi rə li nin evi da ğın
döşündəy di. Aşa ğı da – də rə də dağ ça yı gu rul tu ilə
axıb ge dir di. Hər yan gül‐çi çək idi. Har dan sa Hi la lın
ya dı na kəl bə cər li şa ir Әn vər Rza nın iki mis ra sı düşdü: 

Mər ca nı çi yə lək, gül də rə‐ də rə, 
En dim bir də rə yə, də rə nə də rə. 

Doğ ma yurd di dər gi ni olan bu ta le siz şa ir in di har ‐
da dır, ya şa yır mı? Sə bə bi ni özü də dərk et mir di. Al ma ‐
ni ya ya köçən dən bə ri on da Azər bay can po e zi ya və mu ‐
si qi si nə ina nıl maz mə həb bət ya ran mış dı. Hər gə li şin də
 A zər ba yan dan xey li say da şe ir ki tab la rı, dis kə köçürülmüş
Azər bay can mah nı la rı apa rır dı. Hi la lın ya dı na tə lə bə lik
il lə ri, Әli Kə ri min bütün tə lə bə lə rin əz bər bil di yi «Qay ‐
tar ana bor cu nu» və Məm məd Ara zın «Ba cım Gülsümə
mək tub» şei ri düşdü. Bu şe ir lər ona haqq dünya da olan
ata ‐a na sı nı, doğ ma kənd lə ri ni xa tır la dır dı. Fi kir onu
ağu şu na alıb uzaq la ra apar mış dı. Onu fik rin dən Mi rə li ‐
nin hə yat yol da şı Sə nəm müəl li mə ayır dı: 

– Hi lal qar daş, de yir lər o tə rəf lər də yax şı hə kim lər
var. Al lah sən dən ra zı ol sun. Mi rə li ni apar on la ra
göstər, qoy ra hat lan sın, həm də dünya nı görsün. 

Sə nəm san ki Mi rə li nin ürə yi ni oxu yub bu sözlə ri
de yir di. Mi rə li ar vad sa rı dan xoş bəxt idi. Sə nəm bir
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də fə də ol sun Mi rə li nin xa ti ri nə də yən söz de mə miş,
əri ni ba şı nın ta cı he sab et miş di. Sə nəm ha lal, xe yir xah
adam idi. Adət ‐ə nə nə yə sa diq olan Sə nəm övlad la rı nı
yax şı tər bi yə et miş di. Mi rə li bir ya na, kənd də Sə nə mə
görə çox ana lar on la rın qız la rı nı gözal tı et miş di. Çox ‐
la rı qız la rı nın bu ai lə yə düşmə si ni ar zu edir di... 

– Hi lal qar daş, bi lir sən ki, Mi rə li zəh mət keş adam ‐
dı. Mal‐ qa ra mız, qo yun‐ qu zu muz, to yuq‐ cücə, əkin sa ‐
hə miz var dır.  Mən də mək təb müəl li mi ki mi az ‐çox
ma aş alı ram. Uşaq lar da böyüyür, hər şey tə darük et ‐
mi şik. Qa ra gün üçün də tə darü kümüz var. İm kan sız
de yi lik. Tə ki Mi rə li ni hə kim lər müa yi nə et sin. Görək
bu nun dər di nə dir. .. 

İki həf tə dən son ra Hi lal Mi rə li ni də götürüb təy ya ‐
rə ilə Al ma ni ya ya yo la düşdü. Mi rə li keç miş So vet İt ti ‐
fa qı nın bə zi ölkə lə rin dən baş qa, dünya nın heç bir ye ‐
rin də ol ma mış dı.  

Hi lal dan xa hiş et di ki, ka pi ta list ölkə lə ri ad lan dır ‐
dığı mız ölkə lər dən da nış sın. Hi lal məm nu niy yət lə sözə
baş la dı. O, Hi la lın söhbə ti nə ma raq la qu laq asır dı. Eşit ‐
dik lə ri nin bə zi si ona yu xu ki mi gə lir, bə zi si ağ la sığ ma ‐
yan, əca ib‐ qə ra ib iş lər tə si ri ba ğış la yır dı. Düzlük, ha ‐
lal lıq, işi tə mən na sız görmək, işi iş bi lə nə hə va lə et mək,
qay da‐ qa nu na bo yun əy mək ona na ğıl ki mi görünürdü.
Bu yer də Hi lal Şəh ri yar dan iki mis ra nı bə dii qi ra ət us ‐
ta la rı na məx sus tərz də əz bər dən de di:  

Biz dən irə li di av ro pa lı lar, 
İşi iş bi lə nə tap şı rır on lar. 

Mi rə li dağ ra yo nu nun uc qar kən din də ya şa yır dı. Bir
bay tar hə kim ki mi ən çox onu hey van lar ma raq lan dı rır ‐
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dı. Dünya nın ge di şi, baş qa xalq la rın hə yat tər zi ba rə də
mə lu ma tı çox az idi. Odur ki, Hi lal ağıl kəs mə yən mə sə ‐
lə lər dən söz açan da Mi rə li qu laq la rı na inan mır dı. Hi lal
de yən də ki, Am ster dam da «Qır mı zı fa nar lar» ad la nan
küçə də rəs mi ola raq, dövlə tin ica zə si ilə qa dın lar öz bə ‐
dən lə ri ni sat maq la, bi zim an lam da əx laq sız lıq la məş ğul
olur, pul qa za nır lar, Al ma ni ya da və bir çox baş qa ölkə ‐
lər də xüsu si yer lər də qa dın lar bu iş lə məş ğul olur lar,
qa zanc la rın dan dövlə tə ver gi ve rir lər, Mi rə li eşi dən də
ki, bu qa dın lar ara sın da ər li qa dın lar da olur: «On la rın
ər lə ri nin pa pa ğı boş qal sın» – de di. 

Hi lal sözünə da vam edə rək xüsu si vur ğu la dı ki, əv ‐
vəl lər xəl və ti, in di isə aş kar ey ni cins dən olan adam lar
ev lə nir lər. Bə zi ölkə lə rin par la ment lə ri bu ba rə də qə ‐
rar da çı xa rıb. 

Mi rə li nin ya dı na tə lə bə vax tı müha zi rə də pro fes sor
Mər can lı dan eşit di yi sözlər düşdü. Pro fes sor de yir di
ki, Mark sa görə mə də niy yə tin axı rı vəh şi lik dir. «Marks
köpə koğ lu doğ ru de yir miş» – de yə düşündü. Har dan ‐
sa ya dı na ta rix dən dərs de yən Әsəd Kə lən tər li nin sözlə ‐
ri düşdü: «Həd dən ar tıq de mok ra ti ya və azad lıq anar ‐
xi ya ya gə ti rib çı xa rır». 

Düşünürdük ki, ba şı mı zın al tı na yas tıq qo yur. Odur
ki, onu KQB‐nin agen ti he sab edir dik. Әs lin də, o da
düz de yir miş. Hə lə böyük zi ya lı, Qo ri se mi na ri ya sı nın
mə zu nu, pro fes sor Әh məd Se yi do vun çə kin mə dən de ‐
di yi sözlər: «A ba la, a ba la, o kom mu nizm de yir lər ha,
o ol sa‐ol sa Çin də ola caq». 

– İla hi, nə böyük müəl lim lə ri miz var mış – de yə rək
Mi rə li də rin dən ah çək di. Ürə yi nə gəl di ki, bəl kə, elə
ha va li ma nın dan ge ri dönsün. 

377



– Ahın dağ la ra‐ daş la ra – de yə rək Hi lal onu fik rin ‐
dən ayır dı. Dos tu nun əh va lı nın po zul du ğu nu ay dın ca
hiss et di və mövzu nu də yiş di:  

– Mi rə li, «ne mets ki şot» ifa də si var, eşi dib sən? Bir
də fə qru pu mu zun tə lə bə lə ri bay ram vax tı ye yib ‐i çən ‐
də on dan is ti fa də et miş di, ya dın da dır mı?  

Mi rə li nin doğ ma kən din də di ni eh kam lar möhkəm
ol du ğun dan və ka sıb lıq uc ba tın dan ye yib ‐iç mək dən
kə nar idi. Elə in di nin özündə də di li nə iç ki dəy sə‐dəy ‐
sə toy lar da də yər di. Son vaxt lar di ni ki tab la ra həd siz
ma raq göstə rir di. İla hiy yət çi alim Mi rə ziz Se yid za də ‐
nin «İs la mi söhbət lər» və «Al la hı mı ne cə ta nı dım» əsər ‐
lə ri stolü stü ki tab la rı na çev ril miş di. 

Tə lə bə yol da şın dan ca vab al ma yan Hi lal de di ki,
«ne mets ki şot »un nə ol du ğu nu sə nə əya ni şə kil də göstə ‐
rə rəm. 

Üç gün ər zin də Hi lal dos tu nu hə kim lə rə göstər di.
Bütün ana liz lər ve ril di. Mi rə li he sab la dı ki, xe yir‐ şər
qa rı şıq tək cə ana liz lə ri ai lə büdcə si nin üç ay lı ğı nı apar ‐
dı. «Axı rı xe yir ol sun!» – de di. Xe yir də ol du. Hə kim ‐
lər on da heç bir xəs tə lik tap ma dı lar. Bu sağ lam lıq la 80‐
100 il ya şa ya caq san de di lər. Hi lal al man ca gözəl bi lir ‐
di. Hə kim lə rə an lat dı ki, Mi rə li gi lin bölgə sin də 100‐
120 il ya şa yan lar çox dur və uzunö mürlülük bu ra da
adi hal dır. Hə kim lər Mi rə liy lə hər tə rəf li söhbət dən
son ra an la dı lar ki, ix ti sa sı ilə bağ lı xif fət çə kir, dep res ‐
si ya ke çi rir. Məs lə hət gördülər ki, fer ma ya rat sın. Fer ‐
mer tə sərr üfa tı onun dər di nin dər ma nı ola caq. İşi ni
çox sev di yi nə görə və övlad la rı çox ol du ğu na görə
öhdə sin dən gə lə cək, ad lı‐ san lı fer me rə çev ri lə cək. Məş ‐
və rət ke çi rən hə kim lə rin haq qı ai lə nin iki ay lıq büdcə si
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qə dər ol du. La kin Mi rə li se vi nir di. Al man hə kim lə ri
onu san ki yu xu dan ayılt mış dı lar. Fer mer mə sə lə si onu
çox dan düşündürürdü. La kin hə kim ol du ğun dan bu ‐
nu özünə sı ğış dır mır dı. Görək mən ad lı‐ san lı, im kan lı
fer mer olan dan son ra in di mə nə mal hə ki mi de yən lər
nə de yə cək lər?! Әv vəl ki ad ‐sa nı qay tar ma sam, mən
Mi rə li de yi ləm. Gün gə lə cək ki, ye ni dən mə nə dok tor
de yə müra ci ət edə cək lər.  

Ya dı na Sə nəm düşdü. Sə nəm ayaq la rın dan əziy yət
çə kir, Al lah qoy sa gə lə cək də gə rək onu da bu hə kim lə ‐
rə göstə rim. Həm də dünya nı görər. Hə ya tın da və tən ‐
dən kə na ra çıx ma yıb – de yə düşündü. O, qey ri ‐a di
yüngüllük hiss edir di.  

Hi lal nə sə de yir di. Onu şi rin xə yal lar dan ayır dı. 
Hər iki dos tun ke fi kök idi. İlk növbə də, Və tə nə

dönmək üçün Mi rə li yə bi let al dı lar. Son ra Hi lal dos tu ‐
nu şə hər lə ya xın dan ta nış et mə yə baş la dı. Gözəl bir
cəhrayı bi na nın ya nın dan ke çən də Hi lal de di ki, bu ra
təy ya rə də söhbət aç dı ğım məş hur yer dir. Bu ra nı ha mı
ta nı yır. Kim dən so ruş san, bar maq la göstə rər. Pən cə rə ‐
lə rin qa ba ğın dan ke çən də müxtə lif yaş lı, müxtə lif mil ‐
lət lər dən olan qa dın la rı gördülər. Hər otaq da bir nə fər
özünə sı ğal ve rir di. 

– Ölmüşlər ne cə də gözəl dir lər. Bun la rı kim de sən
alar. Poz ğun luq la məş ğul ol maq əvə zi nə ni yə ərə get ‐
mir lər, – de di. 

Hi lal kənd li tə fəkk ürü ilə ya şa yan dos tu nun su a lı ‐
na tə bəss ümlə ca vab  ver di. 

Ya şıl lıq lar için də itib‐ ba tan şə hər Mi rə li nin çox xo ‐
şu na gəl di. Be lə gözəl şə hər də «əx laq sız lıq yu va sı» nın
ol ma sı ona bir dərd ol du. 
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Ax şam res to ran da otu rub yax şı ca ye yib ‐iç di lər. Mi ‐
rə li, de mək olar ki, hal lan mış dı. Bir dən Hi lal qon şu
sto lun ar xa sın da əy lə şən bir cütlüyü göstə rə rək de di
ki, on lar ər ‐ar vad dır. Mi rə li gördü ki, ki şi ay rı, qa dın
ay rı ca he sab ver di. 

– Bax, Mi rə li, «ne mets ki şot» bu dur. Bu ra da dost lar
da he sa bı be lə ve rir lər. 

Mi rə li hal lan sa da ba şı yax şı iş lə yir di:  
– Әv və lan o ki şi nin ki, ya nın da ar va dı he sab ve rir,

o ki şi nin ba şı ye rə gir sin. İkin ci isə sə nin sözündən be ‐
lə çı xır ki, biz də ay rı ‐ay rı he sab ver mə li yik. Bə ri bax,
bəs bi zim azər bay can lı lı ğı mız har da qal dı? 

Hi lal gülmək dən özünü sax la ya bil mir di. Al ma ni ‐
ya ya gəl di yi ilk vaxt lar o da Mi rə li ki mi düşünürdü. 

Hi lal Mi rə li ni qal dı ğı Üçul duz meh man xa na ya gə ‐
tir ən də ar tıq gec idi. Sə hər tez dən onu ha va li ma nı na
apa ra caq dı.  

Bərk ‐bərk tap şır dı ki, yat sın, özünə gəl sin. Ha va li ‐
ma nın da iç ki li ol du ğu bi lin sə, prob lem ola bi lər.  

Mi rə li ye ri nə uza nan da su suz luq ona üstün gəl di.
Bar dan bir şüşə Ba va ri ya pi və si götürüb ba şı na çək di.
Gözünün qa ba ğı na çəhrayı bi na da kı gözəl qa dın lar gəl ‐
di. Son ra nə baş ver di yi ni bil mə di. Bir də gördü ki, hə ‐
min bi na nın qa ba ğın da dır. Onu dünya nın ən əziz qo na ‐
ğı ki mi görünmə miş meh ri ban lıq la qar şı la dı lar. Nə qə ‐
dər ada mın qo yun‐ qu zu su nu, mal‐ qa ra sı nı məhv ol ‐
maq dan qur tar mış dı, kim sə dən be lə meh ri ban çı lıq görmə ‐
miş di. On dan sağ lam lı ğı nı yox la maq üçün ana liz
götürdülər. Ca vab gə lən ki mi ona əv vəl cə al bom lar da,
son ra isə pən cə rə dən qa dın la rı göstər di lər. Mi rə li ob ‐
yek tiv adam idi. 
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Ne cə də gözəl di lər. «Ha mı sı go od» – de di. Di ni miz
yol ve rir. Әgər bu  qa dın lar dan bi ri ni si ğə et səm, Al lah
və Sə nəm mə ni ba ğış lar.  

– Ay vont a vif («wayf» sözünü düz tə ləff üz et mə di.
İn sti tut da in gi lis di li ni az təd ris et miş di lər). 

– Ha mı sı go od wif dir. Qiy mə ti nə görə han sı nı is tə ‐
yir sən seç. Lap gənc və gözəl qa dın lar da ha ba ha dır –
de di lər. 

– Mən si ğə ilə ar vad al maq is tə yi rəm. 
Onu an la ma dı lar. 
Bir an da tərc ümə çi ça ğır dı lar. 
– Mən si ğə kə bi ni ilə bir də fə li yə ar vad al maq is tə ‐

yi rəm. 
Tərc ümə çi si ğə sözünü an la ma dı. Odur ki, Mi rə li ‐

nin sözlə ri ni be lə tərc ümə et di: 
– Bu cə nab rəs mi kə bin lə bir də fə lik ar vad al maq is ‐

tə yir. 
Bax dı lar ki, ge yi min dən‐ ke ci min dən zi ya lı ya ox şa ‐

yır. Tez lik lə bi na ya ya yıl dı ki, bir ki şi rəs mi ar vad al ‐
maq is tə yir. Çox la rı onun ba şı nın xa rab ol du ğu nu zənn
et di lər. Nə ha yət, və tə nin dən di dər gin düşmüş, «Ro ‐
bin son Kru zo» fil min də ki zən ci qı za bən zər qa dın: 

– O qa ra, mən qa ra, bi zim ki tu tar – de yib ra zı lıq
ver di. Kə bin kə sil di. 

Tərc ümə çi nin, ni kah kə sə nin, «gözəl çəhrayı bi na» ‐
nın iş çi lə ri nin zəh mət haq qı nı ödə yən dən son ra Mi rə li
bax dı ki, ci bin də az miq dar pu lu qa lıb. O, is tə di ki,
zən ci qa dın la otaq lar dan bi ri nə keç sin, qoy ma dı lar.
Ba yaq kı meh ri bançı lıq dan əsər ‐ə la mət qal ma mış dı.
San ki on lar ba yaq əl dən ‐a yaq dan ge dən adam lar de ‐
yil di: 
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– Bu sə nin kə bin li ar va dın dır, və tə ni nə apa ra caq ‐
san, – de di lər. 

Mi rə li nə baş ver di yi ni an la mır dı. «İla hi, mən ca ‐
ma a tın üzünə ne cə ba xa ca ğam, Sə nəm və uşaq la rın
ya nın da ba şı mı ne cə qal dı ra ca ğam. Qız la rı mı kim ala ‐
caq, oğ lan la rı ma kim qız ve rə cək» – de yə rək baş‐ gözünə
döymə yə baş la dı. İn ti har et mək qə ra rı na gəl di. Qoy
ca ma at elə bil sin ki, xəs tə lik dən ölmüşəm. Sə nə min və
uşaq la rın ba şı aşa ğı ol ma sın. Ba şı ma gə lən bi a bır çı lı ğı
qa ra tor paq örtsün. La kin və tən dən uzaq lar da, qə rib
ölkə də ölmək, yad tor pa ğa bas dı rıl maq ona ağır gə lir di.
Har dan sa ya dı na Azər bay ca nın ilk Xalq şa i ri Sə məd
Vur ğu nun Çin də xəs tə lə nər kən yaz dı ğı mis ra lar düşdü: 

Vaxt sız əcəl, mən dən uzaq dolan, dur, 
Qürbət el də can ver mə rəm ölümə. 
Qı lın cı nı mən dən uzaq do lan dır. 
Onu bil ki, qə ləm al dım əli mə, 
Qürbət el də can ver mə rəm ölümə!. .

Şe i rin və düşdüyü ağır və ziy yə tin tə si rin dən ömründə
ağ la ma yan Mi rə li nin gözündən yaş sel ki mi axır dı. Ayaq ‐
la rım sı nay dı, bu ra la ra gə lib çıx ma yay dım – de di. Әn
əca ib‐ qə ra ib, ən ağ la sığ maz adət biz müsəl man la rın si ğə
ilə ev lən mə si imiş – de yə rək özünü lə nət lə di. Bir dən
bərk taq qıl tı və səs‐ küy eşit di. Gördü ki, qan‐ tər için də ‐
dir. Nə baş ver di yi ni an la ma dı. Hi la lın uca sə si eşi dil di: 

– Aç qa pı nı, ha va li ma nı na ge ci ki rik. Qa pı nı aç ma ğı
ilə Hi la lı qu caq la ya raq hönkürtü ilə ağ la ma ğı bir ol du.
Ha çan dan ha ça na özünə gə lə rək 

– Al lah sə nə şükür, yu xuy muş, – de di. 
Hi lal heç nə ba şa düşmə di. 
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AY CA MA AT, 
BU TOY Kİ MİN TOYUDUR?* 

İl lər lə öncə ra yo nu mu za, beş il bir yer də ali təh sil
al dı ğım, qon şu kənd dən olan dos tu mun to yu na get ‐
miş dim. Toy da qə ri bə bir ha di sə nin şa hi di ol dum. Toy
baş la yan ki mi kən din ağ saq qal la rın dan bi ri aya ğa qal ‐
xa raq de di:  

– Ağ saq qal sız, böyüksüz nə ev, nə də kənd ol sun.
Gə lin ilk ba də lə ri mi zi kən di mi zin yolg östə rə ni, xe yir ‐
xa hı sov xoz di rek to ru mu zun sağ lı ğı na qal dı raq. Qoy
bun dan son ra bu, bir ənə nə yə çev ril sin. 

Ta ma da mız çaş baş qal mış dı.  
Adə tən, toy da bi rin ci sağ lıq bəy lə‐ gə li nin şə ni nə

de yi lir. Uzun il lər onun kənd də kol xoz səd ri, sov xoz
di rek to ru iş lə di yin dən, hə qi qə tən də, böyük hörmə tə,
eti ra ma la yiq ol du ğun dan, nə in ki ra yo nu muz da, elə ‐
cə də Res pub li ka da yax şı ta nın dı ğın dan, ad lı‐ san lı tə ‐
sərr üfat rəh bə ri ol du ğun dan eti raz edən ol ma dı. Be lə
bir adam haq qın da mə qa mın da xoş söz de mək, ya da
sal maq in saf dan dır. Әn azın dan ona görə ki, özü toy ‐
la ra get mə sə də, xe yir də, şər də im kan sız ai lə lə rə yağ,
düyü, bir er kək göndə rir di. Bu nun la be lə, dos tu mun
to yun da müşa hi də et di yim mən zə rə ta ma da mız ki mi
mə ni də çaş baş sal mış dı. Bu toy da yal taq lı ğın son həd ‐
di ni gördüm. 
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Bil mi rəm, bəl kə də, iç dik lə ri ce cə ara ğı da öz işi ni
görürdü. Kənd üzümçülük sov xo zu ol du ğun dan ce cə
ara ğı çə kib ucuz qiy mə tə toy la ra ve rən araq çə kən lər
pey da ol muş du. De mək olar ki, ək sər toy lar da ce cə ara ‐
ğı ve ri lir di. Kənd də de yir di lər ki, ce cə ara ğı ada mı tez
hal lan dı rır, ağ lı nı ba şın dan alır. Ya rı za ra fat onu da de ‐
yir di lər ki, dağ ha va sı nın, bu laq su yu nun, bal ki mi
üzümün, baş qa mey və lə rin, kə rə ya ğının, yağ lı pen di ‐
rin, qay ma ğın, ba lın və sa ir lə rin qa ba ğın da əz ra il bi zə
ya xın düşə bil məz. Bi zim axı rı mı za çıx sa, ce cə ara ğı çı xa ‐
caq. Bu nu özlə ri eti raf et sə lər də, ce cə ara ğı nı su ki mi
içir di lər. Ço xu ha ra da ol du ğu nu be lə unut muş du. Sov ‐
xoz di rek to ru nun on la rın tə ri fi nə heç bir eh ti ya cı ol ma ‐
dı ğı hal da, ye rin dən du ran, hət ta iki cümlə ni dal ba dal
düzmə yi ba car ma yan sa vad sız adam lar be lə onun sağ lı ‐
ğı na ba də qal dı rır dı. San ki ya rı şa gir miş di lər. Sən de mə
ilk sağ lıq, ne cə de yər lər jur nal imiş, film qa baq day mış.

Fik rə get miş dim. Elə bil ye ni dən kəşf et dim ki,
dünya bi na olan dan bə şər övla dı na xas olan tə rif lə yal ‐
taq lıq əkiz do ğu lub.  

Elə bu vaxt iç ki dən turp ki mi qı zar mış or ta yaş lı şiş ‐
man bir ki şi aya ğa qalx dı və ka ğız sal fet lə üz‐gözünün
tə ri ni si lə rək uca dan: 

– Ay ca ma at, siz çörə yi di zi üstündə olan qə dir bil ‐
məz si niz. Si zə çörək ve rə ni unu dur su nuz. O boy da ki ‐
şi haq qın da bo ğaz dan yu xa rı da nı şır sı nız. Haq qın da
sağ lıq de yən də ye ri niz də otu rub içir si niz. Adam ki şi
olar. Elə bir ki şi nin sağ lı ğı na gə rək ayaqü stə içək. Qoy
eşit sin və agah ol sun ki, onu dünya da ca nın dan ar tıq
is tə yən ki şi lər var – de di. 
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Bəy lə ta ma da dan baş qa ha mı aya ğa qalx dı. Şiş man
ki şi iç ki ni axı ra ki mi ba şı na çə kib özündən ra zı hal da
ba də ni ağ zı üstə ma sa nın üstünə qoy du. Bu, kənd yer ‐
lə rin də sağ lı ğı na ba də qal dı rı la na hörmət, ehti ram və
mə həb bət əla mə ti ki mi qiy mət lən di ri lir miş. Mə nə be lə
gəl di ki, böyük ya ra dan onu ye yib ‐iç mək və yal taq lıq
üçün ya ra dıb. 

Məc lis yer bə yer olan dan son ra bəy aya ğa qalx dı və
üzünü məc lis də ki lə rə tu ta raq təm kin lə de di: 

– Ay ca ma at, bu toy ki min  toyudur? 
Bil mi rəm məc lis də ki lər onu ba şa düşdü, yox sa yox. 
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ATA MA TOY MU EDİ RӘM?* 
(He ka yə va rı olay lar) 

Ta nın mış şa ir Ra sim Kə rim li nin (tə əss üf ki, qlo bal ‐
laş ma da ğı dı cı fə sad la rı ilə hə ya tı mı za da xil ol du ğu zə ‐
ma nə miz də bir çox gözəl şa ir lər ki mi, o da unu dul ma ğa
üz tut muş dur) ata sı Әdil ki şi dünya sı nı də yiş miş di
(1980). Yay tə ti li vax tı na düşdüyündən «həm ti ca rət,
həm zi ya rət» – de yə rək iki‐üç nə fər Ba kı dan kən di mi zə
– To vuz ra yo nu nun Düzqı rıq lı kən di nə get dik. Ra sim
müəl lim gi lin hə yə tin də tut ağa cı nın kölgə sin də otu rub
çay içir dik. Şa ir ba ğa yar pa ğın dan dəm lən miş çay içir di.
Sən de mə ba ğa yar pa ğı qəb zin dər ma nı imiş. Bu əs na da
iki nə fər əlin də si ya hı ya nı mı za gəl di. Üzlə ri ni Ra sim
müəl li mə tu ta raq de di lər ki, iki gündən son ra Әdil qa ‐
ğa nın yed di si dir. Son bor cu mu zu ur vat la ye ri nə ye tir ‐
mə li yik. Ona görə də in di dən tə darük görmə li yik. 

– Al lah ata nı za rəh mət elə sin, düz de yir si niz – de yə
Ra sim müəl lim ra zı lı ğı nı bil dir di. Nə et mə li yik? 

– Bir sis ter ni bu laq su yu gə ti ril mə li dir. Fi lan qə dər
edir. Sis tern su yu buz ki mi sax la yır, həm əl də ‐a yaq da
iş lə nər, həm də ca ma at içib Әdil qa ğa ya rəh mət oxu yar. 

– Ay dın dır. Qiy mə ti ni yox, nə la zım dır onu de yin –
Ra sim müəl lim sözə qa rış dı.  

– Adam çox gə lə cək . O dur ki, ba zar dan yağ lı qo yun
pen di ri, göy‐göyər ti, po mi dor, xi yar, mer‐ mey və alın ‐
ma lı dır.  
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– Pen dir və göy‐göyər ti üçün yu xa alın ma lı dır. 
Ra sim müəl lim tə əcc üblə dil lən di: 
– Pen dir və göy‐göyər ti ni za vod çörə yi lə ye mək ol ‐

maz mı? 
– Adət be lə dir. Ye ri gəl miş kən, xey li za vod çörə yi

də al ma lı yıq. Bo zart ma, yar paq və kə ləm dol ma sı, plov
(aş) ve rə cə yik. Plov üçün yağ və düyü al ma lı yıq. Bo ‐
zart ma, dol ma və aş qa ra ya bir cöngə, 5‐6 er kək bəs
edər. Dol ma üçün tə nək yar pa ğı və kə ləm al ma lı yıq.
Adə tən, dov ğa ve ri rik. Dov ğa üçün ba zar dan is pa naq
alın ma lı dır. Dov ğa və yar paq dol ma sı üçün üç‐dörd
bi don qa tıq al ma lı yıq. Yas ye rin də gə rək şər bət ol sun,
hal va ol sun. Hal va və şər bət üçün un, yağ və pe sok
(şə kər to zu) ol ma lı dır. Yay vax tı dır, çay çox iş lə nə cək.
Ba zar dan üstündə fil şək li olan hind ça yı, li mon, qənd
və Mosk va kon fe ti al ma lı yıq. 

Mə nə be lə gəl di ki, on lar Ra sim Kə rim li nin ya xın ‐
lar da ki ta bı çıx dı ğı nı və pu lu ol du ğu nu güman edir di ‐
lər. Doğ ru dan da, So vet dönə min də onun ki tab la rı çap
olu nur və az ‐çox qo no rar alır dı. Ai lə si də böyük de yil ‐
di. Oğ lan la rı İl qar la El dar hə lə mək təb də oxu yur du lar.
BDU‐ nun fi lo lo gi ya fakü ltə sin də beş il bir yer də oxu ‐
du ğu hə yat yol da şı Zə mi nə Ca van şir ad lı‐ san lı «Gənc ‐
lik» nəş riy ya tın da re dak tor iş lə yir di. Kənd də çox la rı
Ra sim müəl li mi var lı he sab edir di. Həm El mlər Aka ‐
de mi ya sın da iş lə yir, həm Dil lər İn sti tu tun da dərs de ‐
yir, həm də ki tab la rı çap olu nan da qo no rar alır. De mə ‐
li, im kan lı dır. Fi kir ləş mir di lər ki, bir aya ğı şi kəst olan
şa i rin im ka nı ol say dı, ni yə iki yer də iş lə yir di. 

Әs lin də, şə kər və baş qa xəs tə lik lər dən əziy yət çə ‐
kən Ra sim müəl li min pu lu da va‐ dər ma na, xey rə‐ şə rə,
pal‐ pal ta ra və do la nı şı ğa an caq ça tır dı. 
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On lar si ya hı nı oxu duq ca Ra sim müəl lim bir ya na,
biz də na ra hat lıq ke çi rir dik. Ra sim müəl lim san ki fik rə
get miş di. Bir dən özünə gə lə rək na ra zı lıq la de di:  

– Azər bay can ça yı ol maz mı? Biz Ba kı da Azər bay ‐
can ça yı içi rik. 

– Məc lis də Azər bay can ça yını yax şı tut mur lar. Bir
də ki, axı biz de dik. Gə rək Әdil qa ğa nın yed di si ni ur ‐
vat la ve rək. 

– Ay qur ban olum, qa ğam ömründə be lə şey lər
görmə yib. Üstündə fil şək li olan hind ça yı nın və Mosk ‐
va kon fe ti nin nə ol du ğu nu bil mə yib. Әli nin zəh mə ti
ilə do la nı şı ğı nı tor paq dan, əkin‐ bi çin dən zor la çı xa rıb.
Xe yir ola, in di ki şi be lə böyük ur va ta min di. 

– Ra sim müəl lim, biz kən di mi zin adə ti ilə hə rə kət
edi rik.  

Şa ir özünü zor la sax la yır dı:  
– Oxu yun görək kən di miz də da ha nə adə ti miz var? 
– De di yi miz ki mi yay vax tı dır, su ya tə lə bat böyük

ola caq. Әgər fi lan qə dər mi ne ral su da al saq, məc li si
yax şı yo la ve rə bi lə cə yik. 

– Araq da, xa nən də lər də ola caq mı? Aşıq la rın ha ‐
mı sı dost la rım dır, on la rı da də vət edək mi? – de yə Ra ‐
sim müəl lim qış qır dı. Sə si hə yə ti ba şı na götürmüşdü.
Onu çə tin lik lə sa kit ləş dir dik. Özünə gə lən dən son ra əl
dəs ma lı ilə üz‐gözünün tə ri ni si lə rək de di: 

– Za lım uşa ğı, mən ata ma toy mu edi rəm? 
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PROFESSOR QӘZӘNFӘR 
PAŞAYEV HAQQINDA

Paşayev Qəzənfər Mə həm məd
oğlu – folklor şü nas, ədə biy yat ‐
şünas, pub   lisist, dilçi və tər ‐
cüməçi, fi  lologiya elm lə ri dok toru
(1993), professor (1995) 27 avqust
1937‐ci ildə To vuz rayonunun
Düzqı rıq lı kən dində anadan ol ‐
muş  dur. Orta təh sili Düzqırıqlı
kəndində alıb (1946–1956). Azər ‐
bay can Dil lər İns  titu tunun İngilis‐
Azər bay can dil ləri fakül tə sini
bitir miş dir (1962). İxtisası ingilis və Azər bay can dil ləri
müəllimidir. Fəaliyyətə Әli Bay ram lı (indiki Şirvan) rayo ‐
nunun Vla dimirovka kəndində ingilis dili müəllimi kimi
baş lamış (sentyabr‐no yabr, 1962‐ci il), sonra isə İraqda in‐
gilis və rus dil ləri üzrə tərcüməçi işləmişdir.

1964–1989‐cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnsti‐
tutunda (1973‐cü ildən M.F.Axundov adına APİ) fəaliyyət
gös tərmiş, İnstitutun İngilis dili fakültəsində dosent,
dekan müavini (1970–1971), Xarici dillər kafedrası nın mü ‐
di ri (1972– 1989) olmuşdur. 1989–1999‐cu illərdə ADU‐nun
Qərbi Avropa dil lə ri kafedrasında çalışmışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ni za mi adına
Azər bay can Әdəbiyyatı Muzeyin də Bey nəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri ol muş (2001–2005), eyni zamanda
2003‐cü ildən Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda baş
elmi işçidir.
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Rəsmi nümayəndə heyəti tərkibində Fü zu li nin ana dan
ol ma sının 500 illik yubileyi müna si bə tilə İraqda (sen tyabr,
1994) və Tür kiyədə (no  yabr, 1994), Azərbay can mədə niy ‐
yəti günlə rində Səu diyyə Әrə bis tanında (no  yabr, 2007),
İ.Nəsimi ilə bağlı Bey nəlxalq konfransda Suri yada (no ‐
yabr, 2008) olub.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Hindis‐
tanda olub (noyabr, 2011). «Azərbaycan və Hindistan ədə ‐
bi‐mədəni əlaqələri» mövzu sun da məruzə edib. Məruzə
Dehlidə ingiliscə çap edilib.

İctimai işlərdə fəal iştirak etmişdir: Ali Təhsil Nazir‐
liyinin nəzdində Qərbi Avropa dilləri üzrə Elmi‐Metodik
Şuranın Elmi katibi (1976–1982), 1984‐cü ildən Aşıqlar Bir‐
liyinin və Birliyin İda rə Heyətinin üzvü, Azərbaycan–İraq
Dostluq Cə miy yətinin sədr müa vini olmuş (1990–2003),
uzun illər həmsədri olduğu Nizami adı na Әdə biyyat İnsti‐
tutunun Müdafiə Şura sında, eləcə də Elmi Şurada fəa liy ‐
yətini davam etdirir. Qafqaz Mü səlmanları İda rə sinin
nəz din də fəaliy yət göstə rən El mi‐Dini Şu ra nın ya randığı
1997‐ci ildən bu günə kimi onun üzvü dür. 1989‐cu ildən
üzvü olduğu Yazıçılar Birliyinin 2004‐cü ildən Təftiş Ko ‐
mis siya sının səd ri dir. 2013‐cü ilin fevra lından Respublika
Ağ  saq qallar şurası nın idarə heyətinin üzvüdür. 2013‐cü il
5 may ta ri  xin  dən 2015‐ci ilə qədər Folklor üzrə Res pub  lika
Problem (Әla qələndirmə) Şu ra sının sədri olub. 

Xarici ölkələrdə: ABŞ (iyun‐avqust, 1983) və İn gil tərədə
(iyun‐iyul, 1988) ixtisasartırma kurs larında olub. İraq Res ‐
pub li kasında tərcü məçi iş lə yib (1962–1966, 1972–1975). 

Türkiyə, İraq, Səudiyyə Әrəbistanı, Suri ya, Hindistan
və keçmiş Sovetlər Birliyi ölkə lərindən Rusiya Fede rasi ‐
yasında, Özbəkistan və Qazaxıs tan da elmi konfranslarda
məruzə edib. Turist kimi Yunanıstan, İordaniya, Slo ve ni ya,
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Çexiya, Avstri ya, Almaniya, İtaliya, Misir, Birləşmiş Әrəb
Әmir likləri, Maca rıs tan və İranda olub.

İraq Respublikasının «Әməkdə fərqlən mə yə görə»
medalı ilə təltif edilib (1976). 

SSRİ Nazirlər Sovetinin, SSRİ Ali Təhsil Na zirliyinin,
Azər baycan Ali Təhsil Nazirliyinin, AMEA‐nın Rəyasət
Heyətinin və Respublika Həmkarlar İttifaqı Konfede ra si ‐
yasının Fəxri fər manları ilə təltif olunub. Eləcə də Kərkük
Vəq fi nin, İraq‐türkman Cəbhəsinin və Yazıçılar Birliyinin
yük sək diplom və ödüllərinə layiq gö rülüb.

2014‐cü ildə Nizami adına Әdəbiyyat İnstitutunda
«İlin alimi» seçilib.

Bir çox doktorluq və namizədlik disser ta siya ları üzrə
opponent, eləcə də kitabların re daktoru olub. Aspirant‐
lara rəhbərlik edib. ABŞ, Türkiyə və İraqda ingilis, türk
və ərəb dil  lə rində, məqa lələri dərc edilib. «Әdəbiy yat»
qəzet inin,  «Folklor və etnoqrafiya», «Filologi ya mə sə ‐
 lələri», «Yada düşdü» və «Kə lam» dərgiləri nin redaksiya
heyətinin üzvüdür.

Yaradıcılığına xaricdə və Azərbaycanda bir çox gör ‐
kəmli alimlər, yazıçı, şair və pub lisistlər məqalələr həsr
ediblər. Mü əl  lifin özü gör kəm li Azərbaycan, türk, İraq,
fransız, ingilis və ameri kan yazıçı və şair lərinə, elm adam ‐
larına çox saylı məqalələr həsr etmişdir. Maraq do ğu ran
cəhət bir də ondan ibarət dir ki, bu məqalələr Azərbaycan,
türk, in gilis, ərəb, rus dil  lərində Azərbaycan, Tür kiyə,
İraq, İran və ABŞ‐da çap olunmuşdur.
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Professor Qəzənfər Paşayevin 
çap olunmuş kitabları

1. Rusca‐ərəbcə danışıq kitabı. Bağdad, 1974, 98 səh., 3.000
nüsxə.

2. İngiltərə haqqında (ingiliscə «Ölkəşünaslıq» fənni üzrə
dərs vəsaiti). Bakı, APİ nəşr, 1982, 128 səh., 1.500 nüsxə.

3. Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində. Bakı, «Ya zıçı», 1985, 224
səh., 10.000 nüsxə, təkrar nəşr 1987, 230 səh., 120.000
nüsxə. 

4. Altı il Dəclə‐Fərat sa hil lərində (ərəbcə). Bağdad, 1996, 128
səh., tək rar nəşr, 2014, 160 səh.

5. İraq–Türkman folkloru (monoqrafiya). Ba kı, «Yazıçı»,
1992, 216 səh., 5000 nüsxə. 

6. İraq–Türkman folkloru. Bağdad, 1995, 160 səh.
7. Kərkük dialektinin fonetikası (monoqra fi ya). Bakı, «Elm»,

2003, 212 səh., 500 nüsxə.
8. İraq–Türkman folklorunun janrlar sistemi (Rusca mo no ‐

qrafiya). «Bakınəşr», 2003, 128 səh., 500 nüsxə.
9. Kərkük folklorunun janrları (monoqra fi ya). Bakı, «Elm»,

2003, 320 səh., 500 nüsxə. 
10. İraq–Türkman folkloru. İstanbul, 1998, 320 səh., 3000

nüsxə. 
11. İraq–Türkman folklorunun janr ları. Tehran, 2008, 312

səh., 3000 nüsxə.
12. İraq–Türkman ləhcəsi. Monoqrafiya (or taq lı), Bakı, «Elm»,

2004, 432 səh., 500 nüsxə.
13. Nostradamusun möcüzəli aləmi. Bakı, «Təh sil», 2007,

760 səh., 3000 nüsxə, təkrar nəşr, 2011, 3.000 nüsxə.
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14. Nəsimi haqqında araşdırmalar (monoqra fi ya). Bakı,
«Qara bağ» nəşr, 2010, 168 səh., 400 nüs xə. 

15. Nəsimi haq qında araş dırmalar. Teh ran, «ALP» yayın,
2011, 168 səh., 300 nüsxə.

16. Әdəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı. Bakı, «Ozan»,
2010, 104 səh., 250 nüsxə.

17. Borcumuzdur bu ehtiram. Bakı, «Ozan», 2010, 200 səh.,
300 nüsxə, təkmilləş diril miş 2‐ci nəş ri, 2010, 240 səh. 300
nüsxə.

18. Dilimiz – varlığımız. Bakı, «Ozan», 2011, 208 səh., 250
nüsxə.

19. Seçilmiş əsərləri VII cilddə, Bakı, «Təhsil», 2012, hər cild –
300 nüsxə. Üst‐üstə hər cild 580 səhifəni əhatə edir. 

20. Elçin haqqında düşüncələrim. Bakı, «Təh sil», 2013, 144
səh, 300 nüsxə. 

21. Elçin haqqında düşüncələrim. Tehran, 2014, 154 səh.,
1000 nüsxə.

22. Altı il Dəclə‐Fərat sahillərində. Təkrar nəşr, Bakı, «Kitab
nəşri», 2015, 312 səh., 200 nüsxə.

23. Әdəbi məktublar. Bakı, «Təhsil», 2015, 256 səh., 200
nüsxə.

24. Әta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti. Bakı,
«Təhsil», 2016, 264 səh., 200 nüsxə.

25. Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası. Bakı, «Sabah»
nəşr., 2017, 288 səh.

26. Әdəbi məktublar (ərəb əlifbası ilə). Tehran, «Nəğmey‐E‐Zen‐
degi» nəşr., 2017, 185 səh.

27. Әta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti (ərəb əlifbası
ilə). Ankara, 2017, 214 səh.
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Professor Qəzənfər Paşayevin 
tərtib və önsözlə çap etdirdiyi 

kitabların göstəricisi
1. «Kərkük bayatıları». Bakı, «Azərnəşr», 1968 (Rə sul Rza ilə

birgə), 184 s., 18.000 nüsxə.
2. «Arzu‐Qənbər dastanı». Bakı, «Gənclik», 1971, 32 s., 5.000

nüsxə.
3. Kərkük mahnıları. Bakı, «Gənclik», 1973, 48 s., 10.000 nüsxə.
4. İraq‐Kərkük atalar sözləri. Bakı, «Azər nəşr», 1978, 76 s.,

25.000 nüsxə.
5. İraq‐Kərkük bayatıları. Bakı, «Yazıçı», 1984, 352 s., 30.000 nüsxə.
6. Kərkük tapmacaları. Bakı, «Gənclik», 1984, 38 s., 5.000 nüsxə.
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